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WOORD VOORAF
Dit boekje is samengesteld op initiatief van het bestuur van de „Studiekring voor
Ecologie en Fenologie" van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwweten
schap.
De kring werd in 1943 opgericht op initiatief van T. A. C. SCHOEVERS ter voortzet
ting van het werk van de „Nederlandsche Phaenologische Vereeniging" (1921-1943).
Aanvankelijk droeg zij dan ook de naam: Studiekring voor Phaenologie. De feno
logie was in die tijd welbekend in landbouwkundige kringen, terwijl de ontwikkeling
van de ecologie tot aparte wetenschap hier nog weinig de aandacht had getrokken.
Hierin kwam verandering, toen in 1946 werd besloten tot samenvoeging van de
technische werkzaamheden van de in 1924 bij Ministerieel Besluit ingestelde Com
missie voor Landbouwecologie en de Studiekring voor Phaenologie. De kring
kreeg toen haar huidige naam.
In ons land hebben de gebroeders P. R. en H. Bos sinds het begin van deze eeuw
reeds met behulp van vele medewerkers systematisch gegevens verzameld over ont
wikkelingsdata van wilde en gekweekte planten en getracht daaruit voor de praktijk
van land- en tuinbouw waardevolle aanwijzingen te verkrijgen. Tevens drong zich
echter de samenhang van het ontwikkelingsritme der gewassen met milieufactoren in de eerste plaats de temperatuur - aan de waarnemer op. Hiermee kwam men geheel
op het terrein van de ecologie, een wetenschap waarvan het werkterrein zich inmid
dels steeds meer had verbreed.
In overeenstemming hiermede is ook de activiteit van de kring van karakter ver
anderd. Zij is er thans op gericht de belangstelling van de landbouwwetenschap te
wekken voor de grote ontwikkeling, die de ecologie in de laatste decennia heeft door
gemaakt. Beide wetenschappen hangen nauw samen. Het onderwerp der ecologie,
nl. de verhouding van het levende wezen tot zijn milieu, vormt immers van vele takken
van de landbouwwetenschap een belangrijk aspect.
Van de ecologische gezichtshoek uit worden de levensverrichtingen van een plant
gezien als middel om een bepaalde levenswijze in een bepaald milieu te volgen. Deze
zienswijze heeft zeer verhelderend gewerkt. De eisen, die de plant op grond van zijn
levensverrichtingen aan het milieu stelt, zijn scherp omlijnd; hierdoor wordt ook het
verspreidingsgebied van een soort bepaald.
Op een lezing die onze, thans in Californie werkende, landgenoot professor F. W.
WENT enige tijd geleden in Wageningen hield, werd hiervan een treffend voorbeeld
genoemd. Veratrum blijkt zich het best te ontwikkelen in een milieu met zomertemperaturen van ca 10°C en wintertemperaturen van 0°C. De plant bleek afkomstig
te zijn uit een bepaalde zone van het hooggebergte, waar het 's zomers koel is en
waar 's winters, onder de sneeuw, de temperatuur niet ver van het vriespunt af ligt.
In feite heeft iedere soort voor de seizoenen en zelfs voor dag en nacht eigen temperatuur-optima ; ze kan zich alleen handhaven in een gebied, waar het klimaat aan de
temperatuureisen voldoet. Zo leeft iedere soort in een eigen wereldje dat, meer weten
schappelijk, met de naam „biotoop" wordt aangeduid.
Ook het dagelijkse aantal licht-uren, dat het seizoen biedt, is dikwijls van beslissende
7

invloed op de ontwikkeling van de plant. De „daglengte" regelt b.v. het tijdstip van de
bloei en van het vallen der bladeren. Doordat de plant de prikkels, die de ontwikkeling
bepalen, aan het milieu ontleent, is haar groeiritme afgestemd op de loop van het
seizoen.
Het is duidelijk, dat deze ecologische zienswijze ook betekenis heeft voor de land
bouwwetenschap. Bij veredeling blijven de gewassen bepaalde eisen aan temperatuur
en daglengte stellen. Als het voor wilde planten gelukt deze eisen te formuleren is het
van evident praktisch belang dit ook voor landbouwgewassen te bereiken. Wat betreft
de bloei van bepaalde bolgewassen is dit reeds gelukt aan de Wageningse hoogleraar
BLAAUW en zijn medewerkers.
Als het invoeren van een nieuw gewas op moeilijkheden stuit, zoals b.v. maïs in
Nederland, dan kan men de oorzaak van de moeilijkheden het best opsporen door
allereerst de eisen, die het gewas voor een optimale ontwikkeling stelt, goed te formu
leren. Dit kan uiteraard pas gebeuren, nadat het gewas grondig ecologisch is onder
zocht.
Ook voor reeds ingeburgerde gewassen zijn dergelijke ecologische analyses van zeer
groot belang om de oorzaken van bepaalde knelpunten te leren kennen en veredelingsprogramma's op te stellen.
Om de vermelde gezichtspunten nader onder de aandacht van de Nederlandse
landbouwkundige wereld te brengen, is dit boekje samengesteld. Het vestigt de aan
dacht op de milieufactoren, die bepalend zijn voor de groei van gewassen, terwijl een
aantal belangrijke gewassen van de ecologische gezichtshoek uit wordt behandeld.
Dit is in vele gevallen gebeurd door specialisten, hetgeen voordelen heeft, maar ook
het nadeel van een mindere homogeniteit. Het boekje heeft daarom niet de pretentie
een gaaf geheel te zijn. In de ondertitel „Opstellen over landbouwecologie" is dat
karakter bewust tot uiting gebracht.
De voorzitter van de Studiekring
voor Ecologie en Fenologie,

J. WIND
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INLEIDING
1. HET BEGRIP ECOLOGIE
Het woord ecologie is, evenals het woord economie, afgeleid van het Griekse woord
oikos, dat huis of woonplaats betekent. Letterlijk betekent het dus de leer van de
woonplaatsen en wel de woonplaatsen van planten en dieren. Het woord is in de vorige
eeuw in zwang geraakt maar nogal eens in verschillende betekenis gebruikt. In de
laatste tijd verstaat men er meestal onder de wetenschap, die zich bezighoudt met de
betrekkingen tussen een levend wezen en zijn omgeving. Maar binnen deze begrenzing
zijn er nog allerlei mogelijkheden. De betrekkingen tussen een plant of dier en zijn
milieu zijn zo veelsoortig en uitgebreid, dat men er al spoedig toe komt om het gebied
van onderzoek te beperken. Zo zijn er onderzoekers, die de ecologie willen beperken
tot de studie van de betrekkingen tussen klimaat en planten of dieren, en anderen, die
het onderzoek meer willen richten op de studie van de verspreiding van een soort op
aarde.
Het is dus niet gemakkelijk een scherpe definitie van het begrip ecologie te geven.
Wel kan men aangeven welke opvattingen over de ecologie thans het meest gangbaar
zijn.
Men spreekt van ecologisch onderzoek in alle gevallen, waarbij eigenschappen van
plant of dier in verband worden gebracht met de eigenschappen van de omgeving
(milieufactoren). Dit is dus het geval als er een samenhang wordt gezocht tussen bij
zonderheden in de bouw of de levensverrichtingen van een levend wezen en de na
tuurlijke standplaats (dit is de plaats, waar het organisme op natuurlijke wijze pleegt
te leven).
Men kan b.v. het voorkomen van luchtgangen in de wortels van moerasplanten zien als een
eigenschap, die de zuurstofvoorziening in een zuurstofarm milieu mogelijk maakt. In zulk een
geval spreekt men van aanpassing van een bepaald milieu. Het is bijzonder moeilijk het be
wijs voor een dergelijke veronderstelling te geven.
Men kan ook trachten verband te leggen tussen de natuurlijke verspreiding van een soort en de
eisen, die die soort aan het milieu stelt. Planten, die in moerassen groeien, hebben b.v. veelal een
grote behoefte aan vocht.

Men kan nog een stap verder gaan en onderzoeken waarom, in het geval de omge
ving niet voldoet aan de door plant of dier gestelde eisen, het organisme niet gedijen
kan. Men komt dan echter al gauw op het gebied van het fysiologische onderzoek. Een
scherpe scheidingslijn tussen ecologie en fysiologie is zeker niet te trekken. De wijze
van onderzoeken vertoont bovendien vele punten van overeenkomst.
Of men van ecologisch onderzoek kan spreken hangt af van de doelstelling van het
onderzoek. Tracht men verband te leggen tussen de levenswijze van plant of dier en
zijn omgeving {milieu), dan is dit een ecologisch onderwerp. Bestudeert men echter de
levensverrichtingen als zodanig, dan is het fysiologisch onderzoek.
Nog enkele voorbeelden:
De aanpassing van de heideplant bij het zure milieu van uitgeloogde heidegronden is van
fysiologische aard, dus een kwestie van levensverrichtingen, waarvan men aan de bouw van de
plant niets ziet.
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FIG. 1. De holle wortelstok
van riet, opengesneden bij
een der knopen

De aanpassing van een moerasplant aan een zuurstofarm milieu door middel van luchtkanalen is
van morfologische aard, dus van de bouw van de plant. Men kan de luchtgangen waarnemen.
De groeiwijze van de grassen kan men beschouwen als een aanpassing aan het begrazen en be
lopen van het grasland door grote zoogdieren. Dit is een veronderstelling van ecologische aard.
Het feit dat vele struiken doorns hebben en bomen zelden, brengt ons op de gedachte dat het
afvreten door zoogdieren wel eens een rol zou kunnen spelen : voor een struik heeft het bezit van
een bescherming door doorns meer betekenis dan voor een boom, waarvan de bladeren al gauw
onbereikbaar worden voor plantenetende zoogdieren. Ook dit is een ecologische veronderstelling.

Het is gemakkelijker dergelijke gedachtengangen op te stellen dan de juistheid er
van te bewijzen. Het is ons hier slechts te doen om voorbeelden van de ecologische
denkwijze. Uit deze voorbeelden blijkt tevens dat het „milieu" van een plant niet
alleen wordt gevormd door bodem en klimaat, maar ook door andere planten en door
dieren, en dat er talloze aanpassingen zijn, die hiermee verband houden.
De concurrentie tussen plantesoorten is hevig. Of een soort zich kan handhaven
hangt b.v. af van de kracht, die deze plantesoort kan ontwikkelen om zijn concurren
ten te verdringen en van de aanpassing aan zijn standplaats (schaduw, zeer zure grond,
stuivend zand, zoute grond e.d.). Over de verhouding tussen de verschillende plante
soorten - of zij elkaar „helpen" of „beconcurreren" - is nog maar weinig bekend.
1.

PLANTENGEZELSCHAPPEN (ASSOCIATIES)

Men onderscheidt „plantengezelschappen" (associaties) van soorten, die men bij
elkaar op één standplaats pleegt aan te treffen. Dikwijls heeft iedere soort op zulk een
standplaats zijn eigen passend plekje (biotoop), hetzij in de schaduw of in het licht, op,
onder of naast andere soorten.
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Het staat wel vast, dat, hoewel ook binnen een plantengezelschap veel onderlinge
concurrentie voorkomt, de betreffende soorten voor elkaar een gunstig milieu kunnen
vormen, zoals b.v. bomen dit doen voor schaduwplanten.
De ecologie van een dergelijk gezelschap kan men als geheel bestuderen en men
spreekt dan van syn-ecologie (syn = samen) in tegenstelling tot de ecologie van één
soort (aut-ecologie). Heel ver heeft men het bij deze studie nog niet gebracht.
2. DE BETEKENIS VAN DE ECOLOGIE VOOR DE LANDBOUW - LANDBOUWECOLOGIE
Een van de belangrijkste studieonderwerpen van de ecologie is het onderzoek van
de eisen, die een gewas stelt aan het milieu, om tot maximale ontwikkeling te komen.
Dit is ook een van de doeleinden van de landbouwwetenschap. Ook het omgekeerde,
nl. het via de plantenveredeling zoeken naar gewassen, die, naast hoge produktiviteit,
aanpassingen bezitten voor het leven in een gegeven milieu (b.v. het kweken op resis
tentie tegen droogte), heeft vele aanrakingspunten met de ecologie.
Het aantal aanrakingspunten tussen ecologie en landbouwwetenschap is zelfs zo
groot, dat zich weer een nieuwe loot heeft ontwikkeld aan de stam van de wetenschap,
nl. de landbouwecologie.
Over de invloed van het begrip landbouwecologie bestaan helaas nog vele sterk
uiteenlopende meningen. Dit is verklaarbaar. De ecologie is een wetenschap, die zich
bezighoudt met de natuurlijke verhoudingen, waaronder planten en dieren leven. Bij
de landbouw heeft de mens zeer sterk in deze natuurlijke verhoudingen ingegrepen.
De meeste landbouwgewassen zijn Produkten van de door de mens uitgevoerde „veredeling".
De landbouwgewassen zouden zich echter zonder de hulp van de mens in een natuurlijk milieu niet
kunnen handhaven. Dit geldt speciaal voor de akkerbouwgewassen; het grasland staat veel dichter
bij de natuur.
Het milieu op de akker is al heel kunstmatig. Naast het doelbewust uitzaaien of poten, zorgt de
mens voor het uitschakelen van concurrenten en vijanden.
Wanneer een plant ergens „in het wild" voorkomt, bewijst dit dat de plant de vuurproef van de
concurrentie ter plaatse heeft kunnen doorstaan. Iedere vindplaats geeft dus meteen een belang
rijke aanwijzing voor de eisen, die de soort stelt.
Bij de landbouwgewassen is dit in mindere mate ook wel het geval, maar daarbij streeft de mens
naar het scheppen van zodanige omstandigheden, dat het gewas de hoogste opbrengst geeft. Men
heeft daarom wel gesteld dat de menselijke activiteit de belangrijkste ecologische factor is bij de
landbouwgewassen.

Het zou niet juist zijn het begrip ecologie in de landbouwwetenschap een andere
inhoud te geven dan in de biologie. Daarom moeten wij deze menselijke factor wel
degelijk in onze beschouwingen betrekken. Een vast omlijnd spraakgebruik is er
echter nog niet.
Er zijn auteurs, die onder landbouwecologie alleen de betrekkingen van de land
bouwgewassen tot het klimaat verstaan. Anderen gaan iets verder en breiden het ter
rein uit tot het bodemtype en andere factoren, die de mens in het algemeen niet beinvloedt. Deze beperkingen kunnen echter niet scherp begrensd worden en leiden dus
tot onzekerheid.
Wij zullen daarom ook in de landbouwwetenschap over ecologie moeten spreken
zodra het gaat om betrekkingen tussen gewas en milieu. Dit milieu kan „natuurlijk"
of „kunstmatig" zijn.
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2. HET BEGRIP FENOLOGIE
Het woord fenologie is afgeleid van een Grieks werkwoord, dat „verschijnen" be
tekent. In het wetenschappelijk spraakgebruik wordt deze term gebruikt om de studie
van het „ontwikkelingsritme" van een organisme (hetzij plant of dier) aan te duiden.
In meer praktische taal kan men de taak van de fenologie wellicht het best als volgt
omschrijven: De wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen en overzichtelijk
rangschikken van gegevens over de ontwikkeling van plantaardige en dierlijke organismen
en die de onderlinge samenhang tussen die gegevens bestudeert.
Er bestaat nogal verschil van opvatting over de taak van de fenologie. Veelal wordt
er de studie van het verband tussen het weer (of alleen de temperatuur) en het optreden
van bepaalde verschijnselen in de natuur onder verstaan. Zoals wij echter in de ko
mende hoofdstukken zullen zien, is het weer (en het klimaat) een belangrijke ecologi
sche factor. Studies over de samenhang van fenologische data met het weer behoren
dus tot het terrein van de ecologie en niet tot dat van de fenologie. Wil men ecologie
en fenologie scheiden, dan geven wij de voorkeur aan bovengegeven definitie.
Uit deze taakomschrijving blijkt dus wel dat het terrein van de fenologie (in tegen
stelling tot dat van de ecologie) zeer beperkt is. De fenologie constateert slechts, legt
de feiten vast, doch bemoeit zich strikt genomen niet met de verklaring hiervan. Als
zelfstandige studie kan men zich de fenologie moeilijk denken; daarvoor wordt de
waarnemer te veel geconfronteerd met het hoe en het waarom.
Fenologie is een hulpwetenschap, die zich overigens een belangrijke plaats in het
land- en tuinbouwkundig onderzoek heeft weten te verwerven.
BETEKENIS VAN DE FENOLOGIE

Als hulpwetenschap is de fenologie voor vele onderzoekingen van betekenis geweest.
In de eerste plaats denken wij daarbij aan de ziektebestrijding. Men kan zich het onder
zoek naar de meest doelmatige bestrijding van ziekten en plagen niet voorstellen
zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens over de ontwikkeling van
planten, bomen, insekten, e.d.
Een naar onze mening wel zeer sprekend voorbeeld van de betekenis van de fenologie vindt men
in de waarschuwingsdienst voor de schurftbestrijding van appel en peer. In grote lijn is de organisatie
van deze dienst (die door de Plantenziektenkundige Dienst en het Koninklijk Meteorologisch
Instituut gezamenlijk wordt geleid) als volgt:
Door de Plantenziektenkundige Dienst wordt in het voorjaar de ontwikkeling van de schurftzwam gevolgd. Het belangrijke moment is het tijdstip waarop de ascosporen, die de ziekte ver
spreiden, rijp zijn en bij daarvoor gunstige omstandigheden zullen worden uitgestoten.
Naast het volgen van de ontwikkeling van de schurftzwam, is het noodzakelijk de ontwikkeling
van de fruitbomen in het voorjaar te volgen, daar de ascosporen eerst dan de infectie teweegbrengen
als de fruitbomen groene delen bezitten. De waarnemers, die aan het fenologisch onderzoek van
fruitgewassen medewerken, zorgen er voor dat de ontwikkeling van een aantal belangrijke appel
en pererassen van dag tot dag gevolgd wordt.
De waarschuwingsdienst voor de schurftbestrijding maakt nu van beide series gegevens gebruik.
Waarschuwingsberichten worden uitgegeven vanaf het moment, dat infecteerbaar bladoppervlak
aanwezig is en de weersomstandigheden voor het optreden van een infectie door de sporen gunstig
zijn.
Andere voorbeelden van de betekenis van de fenologie voor de ziektebestrijding zijn het onder
zoek van LEEFMANS inzake de bestrijding van de draaihartigheid van kool. Nauwkeurige waarne12

FIG. 1. Schurftzwam

(Venturia inaequalis) op appel

mingen over de levenswijze van de koolgalmug gaven duidelijke aanwijzingen over het moment
waarop de bestrijding het meest effectief kan worden toegepast.
Soortgelijk onderzoek van DE WILDE leverde een duidelijk advies voor de bestrijding van de
koolvlieg.
MAAN kon mede aan de hand van een studie over de ontwikkeling van de preimot eveneens tot
een gefundeerd bestrijdingsadvies komen.

FIG. 2. Links : Draaihartigheid bij kool

Rechts: Eiafzetting koolgalmug (Contarina torquens) in het hart van de plant
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Het is jammer dat in het verleden niet op grotere schaal fenologische gegevens van
een aantal belangrijke land- en tuinbouwgewassen zijn opgetekend. Voor de verkla
ring van de samenhang tussen b.v. het weer en de opbrengst der gewassen zouden deze
een belangrijke steun hebben betekend.
Ook bij de bewerking van proefveldresultaten bewijst de fenologie nuttige diensten.
Wij denken daarbij aan beschadigingen, opgetreden na het uitvoeren van bespuitin
gen. Het stadium waarin de plant op het moment van de bespuiting verkeert, is vaak
zeer belangrijk. Bij de verwerking van proefresultaten mist men echter veelal het dui
delijke beeld van de ontwikkeling van het proefgewas.
Dat gegevens over de bloei van betekenis zijn, heeft men reeds jaren geleden o.a. in
de fruitteelt vastgesteld. Zelfsteriele fruitrassen behoeven een „bestuiver". Het is dan
noodzakelijk dat het bestuivende ras in dezelfde tijd bloeit als het ras dat
bestoven moet worden.
Vooral de laatste jaren is de betekenis
van de fenologie bij het opstellen van
klimaatbeschrijvingen naar voren ge
komen.
Wij denken hierbij b.v. aan het werk van de
Amerikaan NUTTONSON. Na de tweede wereld
oorlog voerde Amerika veel zaden en pootgoed
uit naar enkele Europese landen ten einde de
bevolking aldaar zo spoedig mogelijk in de
gelegenheid te stellen zelf de tekorten aan
belangrijke voedingsmiddelen aan te vullen.
Alvorens een aantal rassen te selecteren, die
voor export in aanmerking kwamen, werd het
betreffende land op grond van klimatologische
en fenologische waarnemingen (zaaitijd, bloei
tijd, duur groeiseizoen e.d.) met een overeen
komstig gebied in de Verenigde Staten van
Noord-Amerika vergeleken.
Deze werkwijze roept gedachten op aan de
adviezen van IHNE, die in de eerste wereldoorlog
op grond van een bewerking van oogstdata
richtlijnen kon verschaffen over de „route" die
de oogstcolonnes in Duitsland moesten nemen
om op zo efficiënt mogelijke wijze de roggeoogst af te werken.
Enkele andere interessante voorbeelden van
de betekenis van fenologische waarnemingen
zijn nog de volgende:
Bij een oriënterende bewerking van de door
Bos verzamelde gegevens werd een duidelijke
samenhang gevonden tussen de datum van de
bladontplooiing van de wilde kastanje en de
bloei van het vroege fruit. Fig. 3 geeft een
FIG. 3. Verband tussen bloei wilde kastanje
en appel

Ontluikingsdata wilde kastanje
- - - Bloeidata appel
14

beeld van deze samenhang. Duidelijk blijkt hieruit dat wanneer men de datum van bladontplooiing
van de wilde kastanje kent, de bloei van het fruit op enkele dagen nauwkeurig kan worden
voorspeld.
Onderzoek van door SPRENGER verzamelde gegevens over de ontwikkeling van appel en peer
bracht aan het licht dat het aantal dagen dat verloopt tussen bloei en pluk zeer constant is. Wanneer
de bloeidatum bekend is, kan dus een vrij nauwkeurige voorspelling omtrent de pluktijd van het
betreffende gewas opgemaakt worden.

Dergelijke vondsten bepalen natuurlijk niet de waarde van de fenologie. Maar toch
kan het in bepaalde gevallen zijn nut hebben een dergelijke samenhang te kennen, b.v.
met het oog op het uitvoeren van bespuitingen, die vóór de bloei verricht moeten zijn
of bij het bepalen van de vroegste aanvoerdatum van vroege appel- en pererassen.
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A. BETEKENIS VAN DE VERSCHILLENDE
ECOLOGISCHE FACTOREN

I. DE BETREKKINGEN TUSSEN PLANTENGROEI,
AARDE EN ATMOSFEER
1. DE INVLOED VAN HET PLANTENDEK OP HET MILIEU

Als wij de betrekkingen tussen organisme en milieu overzien, lijken op het eerste
gezicht de rollen ongelijk verdeeld. Het milieu stelt als het ware de wet, het organisme
heeft zich aangepast en speelt de passieve rol. In werkelijkheid is er echter een wissel
werking in die zin, dat de organismen ook weer de standplaats beïnvloeden. De plan
ten scheppen hun milieu in hoge mate zelf. Dit kan gebeuren door afscheidingsprodukten, zoals bij veenmos, dat de omgeving verzuurt, of door afgestorven resten, die
de grond van organische stof voorzien en daarmee de vruchtbaarheid van de grond
zeer sterk beïnvloeden. Het humusgehalte van de doorwortelde bovenlaag is immers
een produkt van de vegetatie.
Ook bij de verwering van de aardkorst speelt het plantendek een actieve rol. Het
koolzuur dat de wortels uitscheiden, tast het gesteente aan en ook de organische
zuren die bij de humificatie van planteresten ontstaan, dragen hiertoe bij.
De grote osmotische kracht van plantewortels stellen hen in staat in spleten van
het gesteente door te dringen en daarmede de afbraak van rotsen in te leiden.
De laag teelaarde, die als verweringsprodukt de rotsgesteenten bedekt en die de
groei van bossen in het gebergte mogelijk maakt, is dus mede door de activiteit van de
planten zelf ontstaan en het feit dat deze dunne en kostbare laag ter plaatse blijft lig
gen, is geheel aan het plantendek te danken. Dit laatste ondervindt men tot zijn schade

FIG. 1. Veenmos (Sphagnum sp.) Uit:

Württ. Fürstl. Versuchsanstalt,
Stuttgart „Waldmoose" (1936)
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FIG. 2. Voorbeeld van erosie

bij Caberg (Maastricht)

bij onoordeelkundige ontbossingen, die gevolgd worden door een erosie, waarbij het
water de losse laag teelaarde van de hellingen spoelt, zodat de kale rots weer te voor
schijn komt. In de oudheid is dit reeds op grote schaal in het Middellandse-Zeegebied
gebeurd. Thans trekken dergelijke verschijnselen in Amerika, China en ook in tro
pische gebieden de aandacht.
Een en ander illustreert ons wel duidelijk de invloed van een plantendek op het
milieu.
2. DE INVLOED VAN HET PLANTENDEK OP DE ATMOSFEER
Ook ten aanzien van de atmosfeer is deze invloed zeer groot. Alle planten zijn aange
past aan een bepaald koolzuur- en zuurstof-gehalte, zij het dan dat een schommeling
over een zeker traject verdragen wordt. Groene planten zien kans om bij het zeer lage
C02-gehalte van de atmosfeer (0,03 %) toch nog een omvangrijke assimilatie in stand
te houden. 'sNachts ademen zij zuurstof in en zijn daarbij, evenals de dieren, ingesteld
op het gehalte, dat de atmosfeer biedt. Ook de wortels verbruiken veel zuurstof. Het
gevaar voor verstikken bestaat voor de plant even goed als voor het dier.
De vrije zuurstof heeft ook grote invloed op de omzettingen door bacteriën in de
grond en - via oxydatie - op de verwering van de aardkorst. Voorts is de zuurstof
onontbeerlijk voor het dierlijk leven.
Deze vrije zuurstof in de atmosfeer, die direct en indirect zo'n invloed heeft op het
plantenleven, is echter grotendeels een produkt van de groene planten zelf. Ze is vrij
gemaakt bij de koolzuurassimilatie.
De planten zetten koolzuur om in vrije zuurstof en organische verbindingen, waar
uit de „biosfeer" (levende wereld) is opgebouwd. De produktie van organisch gebon
den koolstof is thans ongeveer in evenwicht met de afbraak (ademhaling) daarvan,
waarbij ten slotte weer C02 vrijkomt. In vroegere perioden van de geschiedenis der
aarde heeft de assimilatie echter de overhand gehad, zodat het evenwicht werd ver20

FIG. 3. Voorbeeld van erosie
van lössgrond bij Wahlwiller (Zuid-Limburg)

schoven naar een niveau met méér organisch materiaal en minder C02. Dit kwam
doordat door vorming van steenkool, aardolie e.d. grote hoeveelheden organisch
materiaal aan de afbraak door bacteriën werden onttrokken. Voor iedere atoom kool
stof, die op die wijze aan de atmosfeer wordt onttrokken, komt een molecule zuurstof
vrij.
Als wij weten hoeveel koolzuur er in de biosfeer en haar fossiele produkten is vast
gelegd, kunnen wij eenvoudig berekenen welk deel van de vrije zuurstof in de atmos
feer aan de koolzuurassimilatie te danken is.
De op de aarde (in atmosfeer en water) aanwezige hoeveelheid vrije zuurstof bedraagt ongeveer
3.1014 ton. Om deze hoeveelheid te verkrijgen, moet ca. 4.1014 ton C02 worden geassimileerd. Als
alle vrije zuurstof inderdaad ontstaan zou zijn door assimilatie, dan zouden wij de „tegenwaarde"
van deze 4.1014 ton C02 terugvinden in biosfeer en delfstoffen tezamen. Dit zou dan ongeveer 1011
ton koolstof zijn. Volgens tot dusverre uitgevoerde schattingen komt men tot hoeveelheden, die ten
hoogste de helft hiervan zijn.
In de biosfeer (dus de levende wezens) is naar schatting 1013 ton koolstof vastgelegd. De ontginbare
steenkool wordt geschat op 1012 ton; voor de totale voorraad durven we niet verder te gaan dan
10 X zoveel, dus ook 1013 ton. De in de bodem aanwezige humus zal ook ten hoogste in deze orde
van grootte liggen, terwijl aardolie, aardgas e.d. op lagere waarden worden geschat.

Zelfs als wij aannemen, dat de voorraden fossiele brandstof worden onderschat,
halen wij de 1014 ton koolstof, die equivalent is met de vrije zuurstof, niet. Dit zou dus
tot de conclusie voeren, dat slechts ten hoogste de helft van de vrije zuurstof een vrucht
is van de assimilatie en dat de atmosfeer ook zonder het leven vrije zuurstof zou be
vatten. Dit is wel denkbaar, want de vrije zuurstof omvat slechts een minimale fractie
(0,01 %) van alle zuurstof op aarde. De meeste zuurstof op aarde is gebonden in de
aardkorst.
In ieder geval staat vast, dat de plantengroei grote hoeveelheden koolzuur aan de
atmosfeer heeft onttrokken en dat de 0,03% C02, welke momenteel hierin aanwezig is,
maar een rest is van een veel hoger gehalte in vroegere perioden.
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3. DE ROL VAN HET KOOLZUUR
Voordat de planten begonnen met het onttrekken van koolzuur aan de atmosfeer
was echter reeds een kwantitatief nog veel belangrijker proces aan de gang. In het
begin van de geschiedenis der aarde zal alle aanwezige koolzuur, ten gevolge van
de hoge temperatuur, deel hebben uitgemaakt van de atmosfeer. De atmosfeer be
stond toen, naast waterdamp, grotendeels uit koolzuur. Tijdens en na condensatie van
de waterdamp tot water, nam dit koolzuur op.
Dit koolzuurhoudende water loste metaalionen, vooral calcium, uit de aardkorst
op en voerde deze als bicarbonaten naar zee. Deze bicarbonaten konden onder afstaan
van de helft van hun C02 overgaan in carbonaten en hieruit bouwden vele wezens
(schelpdieren, koralen, maar vooral bacteriën) hun kalkskeletten op. Hieruit ont
stonden enorme lagen, die in latere perioden als kalksteengebergten tot ver boven het
zee-oppervlak werden verheven.
Dit vastleggen van het koolzuur leidde er toe, dat het koolzuur uit de atmosfeer ging
verdwijnen, zij het in een verminderend tempo, doordat enerzijds het koolzuurgehalte
van het regenwater daalde en anderzijds de aardkorst reeds voor een groot gedeelte
flink was verweerd en uitgeloogd, en dus verarmd aan metaalionen.
De volgende cijfers vormen een illustratie van de verhoudingen waarom het hier
gaat:
TABEL 1. Schatting van de voorraad koolstof op aarde, berekend als koolzuur (C02)

Aanwezig in

Atmosfeer
Zee
Kalksteen
Biosfeer (levende wezens)
Fossiele organische stof (humus,
steenkool, petroleum e.d.)

Hoeveelheid
in 1014 kg

22
1 000
300 000
370
1 500

Aanwezig als

koolzuurgas
bicarbonaat, carbonaat en opge
lost vrij koolzuur
calciumcarbonaat
organische verbindingen
organische verbindingen of vrije
koolstof

Het blijkt dus, dat ongeveer 99 % van alle C02 op aarde als calciumcarbonaat ge
bonden is. Dit koolzuur is ontoegankelijk voor de assimilatie.
De hoeveelheid carbonaat en bicarbonaat in zee heeft een zeer grote betekenis voor
de koolzuurhuishouding van de lucht. Wij zagen reeds, dat dit carbonaat wordt ge
vormd uit bicarbonaat onder afgifte van C02, maar ook de omgekeerde reactie heeft
plaats, zodra er een overmaat C02 aanwezig is ; dan wordt dus bicarbonaat gevormd
uit carbonaat en C02.
Zo fungeert de zee als een bufferoplossing voor koolzuur. Stijgt het C02-gehalte van
de atmosfeer, dan kan de zee dit grotendeels opnemen. Daalt dit gehalte, dan vult de
zee het bijna geheel aan, terwijl er kalk neerslaat. Er heerst dus een evenwicht.
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Het als calciumbicarbonaat in zee aanwezige koolzuur is maar voor de helft beschik
baar voor levering aan de atmosfeer. Maar deze helft overtreft de voorraad vrije C02
in de atmosfeer toch nog altijd meer dan 20 maal.
De boven geschetste evenwichtsprocessen zijn schematisch weergegeven in fig. 4.

Het is opmerkelijk dat, zoals uit nieuwere onderzoekingen blijkt, niet alleen de regu
latie van het koolzuurgehalte, maar ook de assimilatie zich voor het grootste deel in zee
afspeelt. Niet alleen neemt de zee het grootste deel van het aardoppervlak in, maar ook
per ha is de opbrengst van de assimilatie er veel hoger dan op het land. Het gaat hier
voornamelijk om plankton (eencellige wieren). De produktie van het plankton in de
poolzeeën schijnt niet geringer te zijn dan in de warme delen van de oceaan. Het feit
dat in zeewater zuurstof, koolzuur en ook voedingszouten steeds rijkelijk beschikbaar
zijn, is stellig bevorderlijk voor deze hogere produktie.
RABINOWITCH noemt in zijn boek „Photosynthesis" (1945) recente schattingen van
de hoeveelheden C02, die per ha jaarlijks worden gebonden, welke neerkomen op
16 000 kg per ha in zee en 2900 kg per ha op het land.
Bij de laatste schatting, die veel moeilijker te maken is dan die voor de (tamelijk uniforme) zee,
ging men uit van een gemiddelde produktie aan droge stof van ca 2000 kg per ha op het land. Deze
schatting betreft de totale produktie, dus met inbegrip van de wortels van het gewas.
In de Nederlandse landbouw ligt de gemiddelde totale droge-stofopbrengst bij alle gewassen
aanmerkelijk hoger, maar het is duidelijk, dat woestijnen, hooggebergten en arctische gebieden het
gemiddelde aanmerkelijk drukken.

4. DE EVOLUTIE VAN DE ORGANISCHE WERELD EN DE GEVOLGEN DAARVAN

De verlaging van het koolzuurgehalte van de lucht in de loop van de geschiedenis
der aarde maakte dat de organische wereld zich moest aanpassen en het is waarschijn
lijk, dat de plantengroei sterk aan weligheid heeft ingeboet, niet alleen ten gevolge van
gebrek aan koolzuur maar wellicht ook door de daling van temperatuur, die daarmede
samenging.
C02 absorbeert warmtestralen. Een verlaging van het C02-gehalte van de lucht
leidt dus tot verhoogde uitstraling van de aarde naar de ruimte, hetgeen de tem
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peratuur van de aarde doet dalen. Het is dan ook waarschijnlijk dat hierdoor, afgezien
van temperatuurschommelingen door allerlei andere oorzaken, de temperatuur van de
aarde in de loop der geologische tijdvakken langzaam gedaald is. Ook dit heeft voor
het leven op aarde weer grote gevolgen gehad. Door hun activiteit hebben de levende
wezens dus zowel de atmosfeer als de aardkorst geheel herschapen.
Men kan aannemen, dat deze evolutie begon met organismen, die waren ingesteld
op een hoog koolzuurgehalte en een lage concentratie vrije zuurstof en nu is aangeland
bij een fase met veel vrije zuurstof en een evenwichtstoestand tussen koolzuurassimilatie en koolzuurproduktie, waarbij het geringe C02-gehalte in de atmosfeer door uit
wisseling met de zee een zeer constante waarde heeft.
De geschetste evolutie is nog in volle gang. De „koolzuurpositie" van de aarde is
vrij precair. Ongeveer 99 % van deze stof, waarvan het gehele leven afhankelijk is, is
nu als kalksteen aan de circulatie onttrokken en dit proces gaat door, zodat wij wel tot
de conclusie moeten komen, dat het leven op aarde een erg smalle basis heeft.
Het is niet uitgesloten, dat het thans bereikte percentage koolzuur in de atmosfeer
een minimum vormt in die zin, dat aanpassing van de planten bij een nog lager gehalte
moeilijkheden van chemische of fysische aard zou opleveren. Het niveau, waarop het
evenwicht tussen assimilatie en ademhaling zich beweegt, is dus afhankelijk van de
hoeveelheid koolzuur, die in de atmosfeer aanwezig is.
5 . DE INVLOED VAN DE MENS

We zagen, dat de aan de omloop onttrokken koolzuur is vastgelegd in de vorm van
kalksteen en van fossiele brandstoffen. De vraag kan worden gesteld of het ook moge
lijk zou zijn om deze weer te mobiliseren. Als men op grote schaal kalksteen ging
branden en er voor zorgde dat de dan verkregen ongebluste kalk niet weer met water
en koolzuur in contact kwam, zou de atmosfeer inderdaad weer verrijkt kunnen wor
den. Maar deze mogelijkheid lijkt vrij theoretisch.
Een meer reële mogelijkheid brengt de mens reeds in praktijk.
De moderne techniek maakt heel wat koolzuur vrij bij verbranding van steenkool,
aardolie e.d. De schattingen hieromtrent bewegen zich tussen 109 en 1010 ton koolzuur
per jaar; dit komt ongeveer neer op 0,005 % van de in de atmosfeer en zee voor de
planten beschikbare C02. Dit betekent dat in dit tempo over 5000 jaar deze hoeveel
heid verdubbeld zou worden, althans dat binnen afzienbare tijd de verhoging merk
baar moet worden. De voorraad beschikbare fossiele brandstof is hiervoor zeker toe
reikend.
Wat zal hiervan het gevolg zijn? In de eerste plaats komt de door de industrie enz.
geproduceerde C02 in de atmosfeer in zodanige hoeveelheid, dat het koolzuurge
halte van de lucht in 2 eeuwen zou gaan verdubbelen, als de zee ook niet haar
deel opeiste. Over het tempo, waarin dit laatste geschiedt, is men het niet geheel eens.
In ieder geval wordt op den duur het C02-gehalte in zee en atmosfeer verhoogd en het
zuurstofgehalte in evenredigheid verlaagd.
De verwachting is, dat dit weer zal leiden tot een versterkte assimilatie door de
planten, waarbij dus de zuurstof weer vrijkomt en de koolstof organisch wordt vast
gelegd.
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Een hoger koolzuurgehalte leidt tot intensievere groei, niet alleen omdat het C02 in
de lucht een „beperkende factor" is en men dus door verhoging van het C02-gehalte
als zodanig een verhoogde opbrengst kan krijgen, maar ook door de reeds vermelde
verhoging van temperatuur door absorptie van infrarode stralen. Het evenwicht tussen
opbouw door assimilatie en afbraak door ademhaling wordt door een meer weelderige
vegetatie naar een niveau met meer organische stof verschoven.. Uiteindelijk zou dan
de verbranding van steenkool e.d. door de industrie neerkomen op het overhevelen
van koolstof van de inactieve fossiele fase naar de actieve fase van de biosfeer. Het
leven op aarde boekt hierbij een winst.
Wij hebben gezien, dat organismen, aarde en atmosfeer elkaar voortdurend be
ïnvloeden in een wisselwerking van enorm formaat, waarin weliswaar in laatste in
stantie de aarde en haar elementen bepalend zijn, maar waarin ook de organismen en
speciaal het plantendek een hoogst actieve rol spelen.
Deze wisselwerking beperkt zich niet tot de geschetste chemische samenstelling van
de atmosfeer, maar strekt zich ook uit tot de temperatuur en het vochtgehalte, dus tot
het klimaat, zowel in zijn geheel als het klimaat tussen het gewas (micro-klimaat).
Dit zal in een afzonderlijk hoofdstuk worden behandeld.
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II. BODEM EN BODEMWATER
A. HET BODEMPROFIEL
1. WAT DOET DE BODEMKARTERING?

In een bodemprofiel, dat men kan waarnemen in een verticale wand van een kuil,
komen lagen en horizonten voor. Lagen zijn bepaalde zones van het profiel, die zich
wat betreft de samenstelling van het bodemvormend materiaal onderscheiden van de
andere delen van het profiel, b.v. een veenlaag in een zandprofiel. Horizonten zijn
zones die uit hetzelfde materiaal zijn opgebouwd als de overige delen van het
profiel, maar zich hiervan onderscheiden door verschil in kleur, structuur of humusgehalte. Sommige lagen en horizonten hebben een gunstige invloed op de planten
groei, b.v. doordat ze veel plantevoedende stoffen bezitten, goed doorlatend zijn
voor water en lucht en toch voldoende vocht binden, een gunstige structuur heb
ben enz.; andere lagen en horizonten kunnen ongunstige eigenschappen hebben en

FIG. 1. Een bodemprofiel van
een goede heideontginningsgrond
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de wortelontwikkeling en daarmee de plantengroei remmen, b.v. doordat ze een
ongunstige chemische samenstelling hebben of ondoorlatend voor water zijn, door
dat ze de luchtcirculatie in de bodem belemmeren enz.
Bij de bestudering van het bodemprofiel beschouwt men de plantengroei en de
wortelontwikkeling in samenhang met de opbouw van het bodemprofiel in lagen en
horizonten tot op een diepte, waarop deze voor de plantengroei nog van belang zijn.
Meestal is dit 1 à 1,5 m, soms zelfs enkele meters!
Praktisch geen enkel bodemprofiel is aan een ander gelijk. Profielen, die veel op
elkaar gelijken, uit dezelfde lagen en horizonten zijn opgebouwd en daardoor eenzelfde
invloed op de plantengroei uitoefenen, behoren tot één bodemtype. Dit is een bodemkundige eenheid, waarvan de omgrenzing in het veld wordt vastgesteld en op een kaart
wordt aangegeven ; dit werk is bekend onder de naam bodemkartering.
2. HET KARAKTER VAN HET BODEMPROFIEL

Van elke laag of horizont zijn in het bijzonder van belang: (1) het samenstellend
materiaal, (2) de korrelgrootteverdeling daarvan, (3) het gehalte aan organische
stoffen (humus), (4) de voedselrijkdom, (5) het vochtbindend vermogen, (6) de doorlatendheid voor water en lucht, (7) de kleur en (8) de oxydatie- en reductieverschijnse
len. Tezamen vormen deze eigenschappen van alle lagen en horizonten het karakter
van het bodemprofiel.
Sinds het gebruik van kunstmeststoffen algemeen is geworden, kan men de voedsel
rijkdom van de bodem vrij goed regelen. Organische mest speelt hierbij en bij de struc
tuur en het vermogen vocht te binden eveneens een belangrijke rol.
Naast voedsel heeft de plant vooral water en lucht nodig, zodat met de chemische en
biologische ook fysische eigenschappen van de bodem, die door de opbouw van het
bodemprofiel in het bijzonder worden bepaald, een belangrijke invloed op de planten
groei uitoefenen. In hoofdzaak komt dit neer op de voorziening van de plant met
water en lucht. Dit laatste is onder meer nodig voor de ademhaling van en de water
en voedselopname door de wortels. Voor de planten is daarom vooral dat deel van het
bodemprofiel belangrijk, waarin zowel water als lucht voorkomt.
Sommige natte bodemprofielen met hoge grondwaterstanden hebben slechts een dunne opper
vlakkige zone beschikbaar voor de beworteling. Andere meer droge profielen, die enkele meters
boven het grondwater liggen, hebben een dikke zone voor de beworteling beschikbaar. Bij het
eerste voorbeeld is de lucht, bij het tweede vaak het water in het minimum.
Bij de natte bodemprofielen is de invloed van het grondwater met zijn periodieke schomme
lingen en de daardoor veroorzaakte roestafzettingen (oxydatie) en bleking (reductie) van verschil
lende horizonten van overwegende betekenis voor de plantenontwikkeling.
Bij de drogere bodemprofielen is het van belang hoeveel vocht de verschillende lagen en hori
zonten na een regenbui kunnen binden, opdat de planten hiervan in drogere perioden kunnen profi
teren. Bij een hoge, droge zandgrond werken b.v. een hoog humusgehalte, een dikke, humeuze laag,
een lemige bovengrond of het voorkomen van een lemige laag op ca. 1 m diepte, gunstig.

De omstandigheden, waaronder de bodem werd gevormd, kunnen zeer sterk wisse
len, waardoor grote variaties in bodemgesteldheid voorkomen. Bij de jongere gronden,
zoals b.v. de zee- en rivierkleigronden, speelt de wijze van afzetting een zeer grote rol.
Niet alleen ontstaan hierdoor verschillen in verticale zin (verschillende lagen in een
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bodemprofiel), doch ook in horizontale zin komen vlaksgewijs geheel verschillende
gronden tot afzetting.
3. TYPEN BODEMPROFIELEN IN ONS LAND

De zee- en rivierkleigronden in ons land zijn over het algemeen te jong om onder
invloed van bodemvormende factoren van eigenschappen te veranderen. Bij de wat
oudere gronden, b.v. de zand- en lössgronden, is dit echter veelal wel het geval. Kli
maat, vegetatie en topografie zijn hierbij factoren, die hun invloed in de loop der
eeuwen hebben doen gelden.
In ons land heeft dit op de arme gronden (zand) geleid tot de vorming van podzolgronden en bruine podzolachtige gronden en op de wat rijkere gronden (löss) tot grijs
bruine podzolachtige gronden.
Bij deze bodemvormende processen zijn in de loop der eeuwen verschillende hori
zonten in het bodemprofiel ontstaan. De heide-podzolen, bestaande uit een laagje
organisch materiaal op grijs loodzand, waaronder een roodbruine, harde oerbank

FIG. 2. Invloed van het bodem
profiel op de groei van de wor
tels. Duidelijk is te zien dat de
wortels in de ploegzool weinig
vertakking vertonen. Daar
onder (25-50 cm) vindt men
een goede vertakking en zijn
wortelknolletjes aanwezig

naar beneden overgaand in geel zand voorkomt, zijn in ons land wel zeer bekend.
Het gehele bodemvormende proces is een proces van „heterogenisatie", d.w.z. in het
oorspronkelijke, homogene materiaal is in de loop der eeuwen onder invloed van kli
maat, vegetatie en topografie een bodemprofiel ontstaan, dat uit heterogene zones
- horizonten dus van verschillende kleur, structuur, textuur, organische-stofgehalte
enz. - bestaat.
Zonder ingrijpen van levende organismen gaat dit heterogenisatieproces langzaam
voort. In de natuur kent men op de betere gronden echter nog een ander proces, nl.
dat van de „homogenisatie". In hoofdzaak is dit een biologisch proces, waarbij de
levende organismen in de bodem (mollen, wormen enz.) de bovenste grondlagen
regelmatig omwerken en daardoor homogeniseren.
4. BODEMPROFIEL EN CULTUURGEWASSEN

Voor onze cultuurgewassen dient de bodem als standplaats, waarin de wortels
kunnen binnendringen en waaraan zij plantevoedende stoffen, lucht en water kunnen
ontlenen. Ten gevolge van plantefysiologische verschillen stellen de diverse cultuur
gewassen zeer verschillende eisen aan de bodem. Een bepaalde bodemgesteldheid kan
voor het ene gewas zeer gunstig en voor een ander gewas bepaald ongunstig zijn. In de
landbouwpraktijk komt dit in de geschiktheid van de bodem voor de verbouw van be
paalde gewassen of groepen van gewassen, zoals we die b.v. in een vruchtwisseling
kennen tot uitdrukking.
Allerlei factoren en eigenschappen van bodemprofielen, die de water- en luchtbe
weging belemmeren, maken dat de plantewortels zich niet goed kunnen ontwikkelen,
dat de voedingsstoffen niet goed kunnen worden opgenomen en dat de biologische
activiteit van de bodem wordt geremd. Dit heeft tot gevolg, dat de gewassen zich niet
optimaal kunnen ontwikkelen. Vooral gevoelige gewassen, die zich niet gemakkelijk
aan ongunstige omstandigheden kunnen aanpassen, lijden hierdoor sterk.
B. VOEDSELVOORRAAD IN DE GROND
1. DE ONMISBAARHEID VAN DE VOEDINGSSTOFFEN

Voor de groei van een plant moet een groot aantal chemische elementen uit de grond
worden opgenomen. In de plant worden - met behulp van de energie, die de zon le
vert - het koolzuur en het water tot talrijke organische verbindingen, zoals koolhy
draten, eiwitten en vetten omgezet. Om tot deze omzettingen in staat te zijn moet de
plant ook verschillende anorganische stoffen, de zg. voedingselementen, tot haar be
schikking hebben. Sommige van deze stoffen zijn een bestanddeel van de te vormen
organische verbindingen; andere zijn nodig voor bepaalde omzettingsprocessen. Van
verschillende elementen nemen de planten betrekkelijk grote hoeveelheden op, zodat
de droge stof van de plant uit 0,1 tot enkele procenten uit deze elementen bestaat. Van
de kennis over de behoeften der planten aan deze zg. macro-elementen wordt bij de
bemesting reeds lang met succes gebruik gemaakt. Daarnaast blijkt er een groot aantal
andere elementen nodig te zijn, waarvan het gehalte in de droge stof veel geringer is en
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ongeveer 0,000000 1 tot 0,001 procent van de droge stof bedraagt. Deze elementen
worden daarom wel sporenelementen genoemd. Het juiste aantal elementen, dat nood
zakelijk is, is nog onbekend ; van ongeveer 20 elementen is tot nu toe de onmisbaarheid
aangetoond.
Meestal is niet nauwkeurig bekend welke functie een element in de plant heeft. De
studie van deze functies behoort tot de plantefysiologie. De bespreking valt daarom
buiten de opzet van dit boekje. Het staat wel vast, dat een groot aantal van deze ele
menten een of andere functie in het groeiproces heeft, hierbij zeer moeilijk of niet ver
vangen kan worden en daarom aanwezig moet zijn. Er bestaat in dit opzicht geen ver
schil tussen de macro- en sporenelementen ; de laatste worden weliswaar in geringer
hoeveelheden opgenomen, maar hebben geen geringere betekenis. Het al of niet aan
wezig zijn van een noodzakelijk element in een voor de plant opneembare vorm beslist
over de mogelijkheid van groei van een plant.
2. DE INVLOED VAN DE HOEVEELHEID VOEDINGSSTOF

Naast het al of niet aanwezig zijn van een element is het ook van betekenis in welke
hoeveelheid een element aanwezig is (beter: voor de plant opneembaar is). Het blijkt
nl. dat een plant een bepaalde meer of minder grote hoeveelheid van een element nodig
heeft om optimaal te kunnen groeien en de maximale opbrengst te kunnen geven.
Wijkt de opneembare hoeveelheid hiervan af (is deze hoeveelheid b.v. te gering), dan
is de groei min of meer gestoord, de groeikracht te gering en wordt de opbrengst
gedrukt. Zet men in een grafiek de hoeveelheid voedingsstof uit tegen de hierbij ver
kregen groei, dan krijgt men een zg. groeikromme. Deze demonstreert, dat de groei
bij hoeveelheden, die kleiner zijn dan de in de optimale toestand benodigde, minder
wordt. Behalve van een tekort aan een element kan er ook van een overmaat sprake
zijn, waarbij de groei weer vermindert en de opbrengst daalt.
3. HET SPECIFIEKE KARAKTER VAN DE PLANTEN

Voor de bestudering van de ecologie van een plant is het van belang te weten, dat
het verband tussen de hoeveelheid van een voedingsstof en de plant zeer specifiek is.
Iedere plantesoort heeft t.o.v. een bepaald element zijn speciale eisen. Een grond die
door zijn laag of hoog gehalte aan een element geen geschikte groeiplaats is voor een
bepaalde plant, kan dit wel voor een andere plant zijn. Men vindt dergelijke verschijn
selen in allerlei vorm in de vrije natuur. De boer past deze kennis toe als hij de eigen
schappen van zijn grond door middel van een bemesting poogt te corrigeren, of een
gewas kiest, dat bij deze eigenschappen het beste past. Hij weet, dat de kali-behoefte
afneemt in de volgorde: kanariezaad, karwij, witte klaver, aardappelen, voederbieten,
tarwe, haver, gerst en suikerbieten. Hij weet ook, dat er zelfs tussen de verschillende
rassen van een bepaald gewas verschil bestaat. Bekend is b.v. de grote gevoeligheid van
het aardappelras Noordeling voor magnesiumgebrek.
Ook wat betreft het verschil in gevoeligheid voor overmaat van bepaalde elementen
zijn voorbeelden te geven. De aardappel b.v. verdraagt mangaanconcentraties, die voor
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FIG. 1. Haver met mangaangebrek

vele andere gewassen schadelijk zijn. De gevoeligheid voor zout stijgt in de volgorde:
zomergerst, voederbieten, haver, suikerbieten, zomertarwe, vlas, aardappelen, erwten,
bruine en witte bonen. Er zijn gronden die een abnormaal grote hoeveelheid zink be
vatten en waarop een typische zinkflora groeit bestaande uit Zinkviooltje ( Viola lutea),
Zinkboerenkers (Thlaspisp.), Zinkschapengras (Festuca sp.j en Zink-Engels Gras
(Armeria spj. Deze planten zijn bestand tegen deze hoge concentraties zink, terwijl
andere planten juist in hun groei geremd worden, waardoor hun concurrentiekracht
vermindert en zij zich niet op deze plaats kunnen handhaven.
In verband met de zo juist besproken specifieke eisen deelt men de planten al naar
gelang van hun eisen t.a.v. een bepaalde voedingsstof wel in als : neutraal, mijdend en
minnend. De termen mijdend en minnend willen dan zeggen, dat de hoeveelheid voor
de optimale groei bij resp. betrekkelijk lage en hoge waarden ligt; neutraal wil zeggen,
dat over een groot traject van hoeveelheden de plant een optimale groei vertoont. Een
juiste kwalificatie is echter vaak zeer moeilijk.
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4. DE ONDERLINGE BEÏNVLOEDING VAN DE VOEDINGSSTOFFEN

Het is verder opmerkelijk en van belang, dat de grootte van de plant afhankelijk is
van de gevoeligheid voor en van de behoefte aan verschillende omstandigheden en ook
dat de verschillende voedingsstoffen elkaar in hun werking onderling kunnen beïn
vloeden. Het blijkt nl. dat onder invloed van andere groeifactoren de vorm van de
groeikromme kan veranderen en de ligging van het optimum in deze kromme kan
verschuiven. Dit wil dus zeggen dat gewassen, die onder gemiddelde omstandigheden
grote behoefte aan een element hebben of gevoelig zijn voor een overmaat van dat
element, onder andere omstandigheden deze reacties niet vertonen. Of een plant dus
neutraal, mijdend of minnend is, hangt geheel van de omstandigheden af en een derge
lijke indeling is dus zeer betrekkelijk. Zo is het bekend, dat een overmaat aan kali
magnesiumgebrek kan doen ontstaan, dat calciumgebrek de behoefte aan kalium doet
verminderen, dat stikstof kopergebrek naar voren kan brengen. Het is duidelijk dat
deze verschijnselen van grote betekenis zijn bij de concurrentie tussen de verschillende
plantesoorten in de vrije natuur en dat in de landbouw met deze verschijnselen bij het
vaststellen van de bemesting rekening moet worden gehouden.
De voedingsstoffen kunnen ook de invloed van andere groeifactoren veranderen,
zoals omgekeerd ook groeifactoren de werking van de voedingsstoffen kunnen beinvloeden. De waterbehoefte stijgt wanneer er gebrek aan kalium is. Omgekeerd staat
een kali-arme plant gemakkelijk aan watergebrek bloot. Daarom is in zonloze jaren
de kalibehoefte groter dan in zonrijke jaren.
Uit het laatste voorbeeld blijkt verder, dat het weer ook via de voedingstoestand in
de grond invloed op de groei van de plant kan uitoefenen.
Er bestaat geen algemene regel, die aangeeft, hoe in bepaalde gevallen de werking
van voedingsstoffen door andere groeifactoren beïnvloed wordt.
Er zijn drie mogelijkheden :
1. Andere factoren beïnvloeden de behoefte aan een bepaalde voedingsstof niet.
2. Wanneer andere factoren voor de plant gunstiger worden, wordt de behoefte aan
een bepaalde voedingsstof kleiner.
3. Wanneer andere factoren voor de plant gunstiger worden, wordt de behoefte aan
een bepaalde voedingsstof groter.
Proefondervindelijk zal men te weten moeten komen welke reactie men in een ge
geven geval kan verwachten.
5. DE BETEKENIS VAN DE VOEDINGSSTOFFEN

Welke betekenis hebben de voedingsstoffen te midden van de andere factoren, die de
groei van een plant bepalen? M.a.w. merkt men veel van een invloed van de voedings
stoffen op de groei en verspreiding van de planten?
Onderzoekt men de ecologie van een plantesoort in een bepaalde streek, dan blijkt,
dat over het algemeen een klein aantal groeifactoren een grote betekenis heeft; een
groter aantal heeft een minder grote betekenis en zeer veel groeifactoren hebben een
geringe betekenis. Het hangt nu geheel van de omstandigheden af in welke van de drie
groepen de verschillende voedingsstoffen vallen. Daarbij speelt naast de vorm van de
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FIG. 2a. Opklimmende stik
stofgiften bij weglating van
een fosfaatbemesting:
De planten reageren niet

groeikromme van de betreffende voedingsstof vooral de variatie van de gehalten van
die voedingsstof in de grond van een bepaalde streek, een rol. Wanneer b.v. het traject
van de optimale groei voor kalium voor een bepaald gewas betrekkelijk breed is,
(wanneer de plant dus zg. neutraal t.a.v. kalium is), dan bestaat er een grote kans dat
men geen invloed van de kalitoestand van de grond vindt. Het element borium zal in
een streek, waar de gronden goed met borium voorzien zijn, geen probleem opleveren;
in streken met borium-arme gronden daarentegen zal de boer bepaalde gewassen
regelmatig met borium moeten bemesten.

FIG. 2b. Wanneer fosfaat ge
geven is, reageren de planten
zeer sterk op de stikstofhoeveelheden
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De rijkdom van een grond wordt voor een deel bepaald door de aard van het moe
dergesteente waaruit de grond is ontstaan, voor een ander deel door de bemesting, die
in de loop van de jaren heeft plaatsgevonden, en ook nog door andere invloeden. Daar
de rijkdom aan bepaalde elementen in de verschillende geologische afzettingen en de
invloed van de andere invloeden zeer verschillend zijn, is het duidelijk dat er niet alleen
rijke en arme gronden, maar ook overgangen zijn. De ene grond is kali- en fosfaatrijk,
de andere kalkarm; de ene grond bevat veel keukenzout, de andere grond veel stik
stof.
Door het grote aantal voedingsstoffen, dat voor de plantengroei noodzakelijk is,
en door de grote verschillen, die er tussen de gronden bestaan, loopt men altijd een
grote kans, dat in de grond één of meer voedingsstoffen zeer weinig of althans niet in
optimale hoeveelheden aanwezig zijn. Uit ecologisch en landbouwkundig onderzoek
is inderdaad komen vast te staan dat de hoeveelheden plantevoedingsstoffen, die in
de grond aanwezig zijn, een grote invloed op de verspreiding van de planten hebben.
6. DE REACTIE VAN DE PLANT OP DE VOEDSELVOORRAAD IN DE GROND

In de vrije natuur veroorzaken de verschillende behoeften en gevoeligheden van de
diverse planten en de gegeven voedselvoorraad in de grond een voortdurende strijd om
het bestaan tussen deze planten. Het is duidelijk, dat de planten, die met hun eisen het
meest met de gegeven omstandigheden overeenstemmen, de beste groei vertonen en de
andere minder „aangepaste" planten kunnen verdringen.
Dit wordt fraai gedemonstreerd door de resultaten van een onderzoek over de invloed van de pH
op de groei van gerst en haver in mengteelt verbouwd. Gerst is gevoelig voor een ]age pH, hetgeen
volgens fig. 3 reeds vroeg in de groei tot uiting komt. Het blijkt echter, dat gerst in mengteelt met
haver - gezien de samenstelling van de oogst - nog gevoeliger wordt. VAN DOBBEN schrijft dit ver
schijnsel toe aan de van de haver ondervonden concurrentie.

FIG. 3. De ongunstige invloed van een lage pH
komt al vroeg in de groei van gerst tot uiting.
Links: gerst gegroeid bij pH (H20) 6,5. Rechts:
bij pH (H20) 4,1 (foto beschikbaar gesteld door
dr. W. H. VAN DOBBEN)

Men moet hierbij echter in aanmerking nemen, dat ook andere factoren bij deze
voedselconcurrentie een rol kunnen spelen, waardoor de invloed van de voedselvoor
raad verloren gaat. Planten b.v., die betrekkelijk vroeg in het voorjaar kiemen, kunnen
zich vaak op minder gunstige plekken handhaven naast planten, die beter aan de om
standigheden aangepast zijn, maar veel later kiemen.
Het is duidelijk, dat in de vrije natuur en verder ook in grasland de planten, die
meestal een aan de omstandigheden aangepaste gemeenschap vormen, een afspiege
ling geven van de in de grond aanwezige voedselvoorraad. Kent men nu de eisen, die
de plantesoorten aan de voedselvoorraad stellen, dan kan men uit het voorkomen van
bepaalde planten, de zg. indicatoren, besluiten hoe de voedseltoestand in de grond is.
Zo wijst de aanwezigheid van Muur (Stellaria media), Melkdistel (Sonchus oleraceus),
Brandnetel (Urticasp.) en Nachtschade (Solanum sp.J op stikstofrijkdom; het voor
komen van Zuring (Rumex sp.j, Gele Ganzebloem (Chrysanthemum segetum), Spurrie
(Spergula arvense), Valse Kamille (Anthemis arvensis), Driekleurig Viooltje (Viola
tricolor) en Knopherik (Raphanistrum Lampsana) op kalkgebrek. Voortbouwend op
dit beginsel is men zelfs er in geslaagd de pH op bouwland en grasland nauwkeurig te
bepalen door gebruik te maken van bepaalde indicator-planten. De grote betekenis
van de voedingsstoffen voor de ecologie blijkt verder ook uit het feit dat het mogelijk
is, aan de hand van de mate van voorkomen van bepaalde onkruiden en grassen in het
grasland, allerlei over de voedselvoorraad in de grond te vertellen.
In de landbouw, waar de mens een belangrijke ecologische factor is en waar men
door toepassing van de monocultuur weinig merkt van de verdringing van de ene
plant door de andere, is het gewas uiteraard geen indicator als zodanig. Hier zijn
fysiologische kenmerken - zoals de mate van groei of gebreksverschijnselen - indi
catoren. De boer tracht zoveel mogelijk met behulp van allerlei maatregelen de voedsel
voorraad zo gunstig mogelijk voor het te verbouwen gewas te maken. De bemesting is
een van de belangrijkste maatregelen, waarmede grote opbrengstverhogingen te ver
krijgen zijn.
Is het niet mogelijk de grond voldoende aan het gewas aan te passen, dan zal de
boer, zoals gezegd, er toe overgaan gewassen te verbouwen, die beter bij de grond
passen. In de landbouw bestaat de studie van de ecologie van de voedingsstoffen hierin,
dat de eisen van het gewas t.a.v. de voedingsstoffen onder de door de cultuur mogelijk
gemaakte omstandigheden onderzocht worden. Naar aanleiding van de uitkomsten
van dit onderzoek kan een juist bemestingsadvies worden opgesteld.
C. WATER- EN LUCHTHUISHOUDING
1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

INLEIDING

Wanneer men over de betekenis van water en lucht voor de plantengroei spreekt,
zal veelvuldig het woord huishouding genoemd worden. Dit is in tegenstelling met de
voedingsfactoren, waar men zelden de woorden kalk- of fosfaathuishouding zal ge
bruiken. Vraagt men zich af, wat men nu precies wil aangeven met het woord huis
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houding, dan blijkt dat men meer wil aangeven dan alleen het gebruik maken door de
plant van water en lucht. Men kwam tot de conclusie, dat het water niet maar een
voudig werd opgenomen ofm.a.w. dat de plant met haar wortels niet van het grond
water „drinkt". Dat dit wat ingewikkelder in elkaar zit wordt met het woord „huis
houding" tot uitdrukking gebracht, zonder dat men daarmede verduidelijkt wat men
precies bedoelt. Met deze uitdrukking wordt een vaag en breed begrip aangegeven,
dat de gehele relatie plant-water-lucht-grond omvat. De betekenis van deze wijze van
uitdrukken ligt wellicht daarin, dat op een gebied van onderzoek, waar nog veel onbe
kend is, termen die bepaalde begrippen scherp omgrenzen, niet mogelijk en evenmin
op hun plaats zijn.
Ook de praktijk is op het punt van de betekenis van water in de grond vaag en ge
bruikt een aantal termen ten opzichte waarvan het onjuist zou zijn, deze met welom
schreven fysische begrippen gelijk te stellen. Spreekt de praktijk over een grond, die
nat en koud is, dan zou men onjuist doen dit koud als een in graden uit te drukken tem
peratuursverschil op te vatten. Na enkele onderzoekingen van oudere datum is hieraan
weinig gedaan, maar wel staat vast, dat „natte" grond nauwelijks in temperatuur van
„droge" verschilt. Ook nat en zuur duidt niet op een chemisch zuur zijn; de natte
gronden zijn meestal juist meer alkalisch. Een opdrachtige grond wordt veelal als een
grond met een vlotte capillaire opstijging opgevat. Het is echter moeilijk aan te tonen,
dat capillair water verticaal opwaarts stroomt. In vele gevallen lijkt het de vraag of
deze opstijging wel veel zal kunnen betekenen en zal de opdrachtige grond voorname
lijk een goed vochthoudende grond zijn. Zo komt men meer van deze vage en brede
aanduidingen tegen.
Met deze vage begrippen kan men echter weinig aanvangen. Wanneer bij het weten
schappelijk onderzoek thans getracht wordt de vage omschrijving door meer concrete,
meetbare grootheden te vervangen, dan is er een aantal verschillende getallen voor
nodig. Het weergeven van de water- en luchthuishouding wordt het kenschetsen van
een complex van milieufactoren en is een kenmerk voor het werkgebied van de eco
logie.
HOE DE WATER- EN LUCHTHUISHOUDING TE METEN

Terwijl men met het in getalwaarden uitdrukken van de waterhuishouding reeds een
eind gevorderd is, is men ten aanzien van de luchthuishouding nog slechts bezig de
grondslagen daarvan te leggen. In werkelijkheid is er, zoals men de studie thans aan
pakt, zo weinig onderscheid tussen de weergave van de water- en luchthuishouding,
dat dezelfde bepaling voor beide gebruikt wordt.
Het volgende maakt dit duidelijk. In een hoeveelheid vochtige grond - hetzij een losse kluit,
hetzij een deel van een profiel - bevinden zich in de capillaire holten scheidingsvlakken tussen
vocht en lucht ter afsluiting van de verschillend wijde capillairen. Deze scheidingsvlakken menisci genoemd - kunnen een zekere trekkracht op het water uitoefenen doordat dit op de
wanden van de capillair een bevochtigingskracht uitoefent en daarlangs naar buiten tracht voort te
dringen. Het water tegen de wand van de capillair blijft achter en er ontstaat een hol oppervlak,
waarin de watermoleculen elkaar aantrekken, De krachten, de cohaesiekrachten van de water
moleculen onderling en de bevochtigingskrachten (adhaesiekrachten) aan de capillaire wand
langs de rand van de meniscus geven het wateroppervlak een samenhang, die het mogelijk maakt,
een zuigkracht te weerstaan, die op het water uitgeoefend wordt. De watermoleculen van het
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aaneengesloten vocht in de capillair vormen bij wijze van uitdrukken een net, waarin zij ge
bonden zijn door hun cohaesiekrachten.
Wordt op het water een voldoende zuigkracht uitgeoefend, dan geven de krachten, die de
watermoleculen aan de rand naar de droge gedeelten van de wand van de capillair trekken (be
vochtigingskrachten) toe en wordt de meniscus teruggetrokken tot een plaats waar de zuigkracht
wel tegengehouden kan worden. Omdat de zuigkracht evenredig is met het oppervlak van de
meniscus en de wandkrachten evenredig met de omtrek, zal het scheidingsvlak water-lucht in
wijdere, eerder dan in nauwe capillairen kunnen worden weggezogen (Zie fig. 1).

FIG. 1. Schematische voorstelling van capillair gebonden water

• Molecuul van de wand van de capillair

O

Watermolecuul
Cohaesiekracht tussen watermoleculen
Adhaesiekracht tussen wand en water, de bevochtigende krachten
Zuigkracht op de aaneengesloten watervoorraad

Tussen de zuigkracht K en de straal r van de meniscus bestaat
een vast verband, omdat deze K en de adhaesiekrachten langs
de meniscusrand aan elkaar gelijk moeten zijn. De meniscus
blijft bij die diameter hangen waar deze gelijkheid optreedt.

In een kluit grond waarin een plantewortel het water wegzuigt zal de lucht dus
eerst in de wijdste gangen binnendringen en zal, door het ontstaan van een evenwicht
van krachten, het vocht zich zover terugtrekken tot in elke capillair het water wordt
vastgehouden door menisci van gelijke diameter. Vergroot men de zuigkracht, dan
trekt het vochtfront zich verder terug en dringt de lucht dieper binnen in het spons
achtig geheel van de verzameling van de korrels en structuur-elementen van de kluit
grond. Een nieuw evenwicht wordt bereikt wanneer de menisci zijn teruggetrokken tot
die plekken, waar de diameter zoveel kleiner is, dat de vergrote zuigkracht kan worden
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cm ontwateringsdiepte
FIG. 2. Schematische voorstelling van de verhouding tussen
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vocht- en luchtvolume in zandgrond op verschillende af
standen van het grondwater.
Het vochtgehalte in een grondlaag streeft naar een
evenwichtswaarde, welke overeenkomt met de zuigkracht van
een waterkolom ter lengte van de afstand tussen laag en
grondwaterspiegel
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—volume vocht —
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weerstaan. Uit de mate van vermindering van vochtgehalte kan men berekenen hoe
groot het volume van de poriën was dat tussen de diameters ligt die met de twee zuig
krachten overeenkomen. Zuigt men de kluit grond dus leeg met opklimmende kracht
en meet men voor elke zuigkracht het vochtgehalte, dan kan uit deze gegevens worden
afgeleid welk volume door de opeenvolgende klassen van poriëngrootte wordt inge
nomen. Deze volume-indeling geldt zowel voor water als voor lucht.
In fig. 2 is voor een zandgrond de relatie weergegeven tussen het vochtvolume
en de zuigkracht, uitgedrukt in centimeters ontwateringsdiepte. Deze kracht stelt een
capillaire stijghoogte voor, welke in een eenvoudig verband staat met de capillairwijdte.
Dit diagram is van groot belang voor het inzicht in de vochtverdeling in de grond
en de mogelijkheid voor de plant om vocht op te nemen. Wanneer de plant het bodemvocht met een zekere kracht tot zich trekt, dan kan men in de curve nagaan welke
hoeveelheid vocht zal achterblijven. Neemt de zuigkracht van het wortelstelsel toe,
dan kan men aflezen hoeveel vocht daardoor ter beschikking zal komen.
In een profiel zal het vochtgehalte op elk niveau naar een evenwichtswaarde streven,
die overeenkomt met de zuigkracht van een waterkolom met een lengte, gelijk aan de
afstand tussen het betreffende niveau en de grondwaterspiegel. Het wortelstelsel, dat
ook als een stelsel van capillairen beschouwd kan worden, zal in elke laag in de doorwortelde zone zoveel vocht wegzuigen, dat de zuigkrachten overal met eenzelfde
waarde toenemen. Kent men dus de vochtdiagrammen voor de verschillende lagen
van het profiel, dan kan men afleiden welke dalingen in de vochtgehalten van
de verschillende lagen en welke daling van de grondwaterspiegel hieruit zullen
volgen.
Ten slotte kan men bepalen welke hoeveelheden vocht het gewas zal kunnen ont
trekken totdat de grens bereikt wordt waarboven zuigkrachten nodig worden, die het
vermogen van de plant te boven gaan.
Zou men deze diagrammen van een aantal gronden kennen en zou men weten tot
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welke diepte de gewassen hun wortels doen uitgroeien, dan zou de vochthuis
houding van deze gronden reeds voor een belangrijk deel gekenschetst zijn.
Tevens zou men, uit het verschil tussen de door vocht ingenomen ruimte en het totale
poriënvolume een indruk krijgen van de poriëngrootte en van het volume aan lucht in
de poriën van deze grootten. Een volledig overzicht zou dit echter pas worden, wan
neer men tevens zou weten met welke snelheid de door wortels, bodemorganismen en
verbrandingsprocessen van chemische aard verbruikte zuurstof wederom zal worden
aangevuld. Deze aanvulling van de verbruikte zuurstof vindt volgens onderzoek in
hoofdzaak door diffusie plaats. De invloed van veranderingen in de barometerstand
en andere invloeden, zoals b.v. regen, blijkt niet van veel betekenis te zijn.
Het is verheugend, dat dit duidelijke inzicht in wat de doelstelling van de weergave
van de water- en luchthuishouding zou moeten zijn, thans in ons land in snel tempo
ontstaat. Een aantal onderzoekers pakt dit vraagstuk thans met kracht aan, zodat in
de komende jaren een ruime uitbreiding van onze kennis te verwachten valt.
Voor de vochthuishouding tracht men - in afwachting van deze nieuwere gegevens het inzicht te baseren op de diepte van het grondwater en de mate, waarin de water
spiegel gedurende het jaar stijgt en daalt. Als maat voor de hoeveelheid vocht, die het
profiel kan bevatten, dienen daarnaast de profiel-eigenschappen, zoals het humus- en
slibgehalte van de opeenvolgende lagen.
Inderdaad kan men met deze gegevens een eerste poging doen om de vochthuis
houding te kenschetsen. De gemiddelde diepte van het grondwater geeft een indruk
van de spanning, die de plant bij de vochtopneming moet overwinnen. De daling van
de grondwaterstand geeft verder, wanneer althans geen belangrijke afvoer van het
water door de ondergrond optreedt, een maat voor een groot deel van het ter beschik
king komende vocht. Ten slotte geven de eigenschappen van het profiel, zoals het
humus- en slibgehalte en de zandgrofheid, iets over het beschikbare vocht, wanneer
althans bij ondiep ontwaterde profielen de lagen op gelijke afstand tot het grondwater
worden genomen. Toch is dit maar een onvolledig beeld van de drie belangrijkste pun
ten, die de vochthuishouding kenschetsen, nl. de hoeveelheid vocht, de vochtspanning
en de bereikbaarheid van het vocht door de wortels.
WAT BETEKENEN DE VOCHT- EN LUCHTKARAKTERISTIEKEN VOOR DE GROEI?

Wanneer men vaststelt, dat de meest gewenste ontwateringsdiepte 80 cm bedraagt,
dan was dit in de oude tijd een duidelijke uitspraak. Dacht men zich de verhouding zo,
dat de plant het grondwater „dronk", dan was de 80 cm vrijwel identiek met de diepte
van het wortelstelsel.
Deze gedachte is echter onjuist. Onze akkerbouwgewassen kunnen niet in het grond
water wortelen wegens het gebrek aan zuurstof dat daar heerst. Hierdoor kan van
directe onttrekking van vocht aan het grondwater geen sprake zijn. De plant kan
echter wel water uit hogere lagen van het profiel opnemen en is dus in het geheel niet
op het grondwater aangewezen.
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Toen men een stapje verder gevorderd was met zijn inzicht en ook de capillaire
watervoorraad in zijn beschouwing betrok, stelde men de ontwateringsdiepte gelijk
aan de som van de capillaire stijghoogte en de worteldiepte. Wanneer de ontwaterings
diepte groter was dan deze twee, dan was er een onderbreking in de stromingsbanen
van het grondwater tot de bovengrondse delen van het gewas. Er was geen capillair
contact en de capillaire opstijging zou geen vocht kunnen naleveren. Ook deze opvat
ting is niet algemeen geldig. Wanneer het vocht uit het grondwaterniveau naar de
wortelzone zou opstijgen, zou het grondwater weer aangevuld moeten worden, omdat
anders de grondwaterspiegel zou dalen of wel een luchtledig zou ontstaan. Alleen in
een gebied met sloten op geringe onderlinge afstand of bij ondergrondse kwel is deze
aanvulling denkbaar. Maar op vele gronden zonder veel mogelijkheid van toestro
ming van grondwater is moeilijk te verwachten, dat het verdampen van vocht zich
anders zal uiten dan in een daling van de grondwaterspiegel en een afneming van het
vochtgehalte in elke laag van het profiel tot een totale hoeveelheid, welke met het
verdampingsoverschot overeenkomt. De theorie omtrent de capillaire nalevering zal
hiermede rekening moeten houden.
Bij het vormen van een juist begrip moet men er van uitgaan dat de plant spanningen
in het bodemvocht van vele tientallen meters waterdruk kan overwinnen, zodat de te
grote diepte van het grondwater geen te grote spanning behoeft te betekenen. Hier
tegenover staat dat de plant - gezien de groei in watercultures - het bij hoge water
standen heel goed doet mits er maar voor een goede luchtvoorziening wordt gezorgd.
Naarmate de grondwaterstand daalt, kunnen grovere capillairen het water niet meer
vasthouden en lopen leeg. De lucht krijgt toegang en de produktie van het gewas neemt
toe. Dit is wellicht het eerste punt dat verduidelijking eist. De lage produktie bij slecht
ontwaterde gronden ligt niet aan een te hoge waterstand, maar aan te weinig lucht.
Zou men een grond een klein poriënvolume geven, of neemt men als voorbeeld een
grond met alleen maar fijne poriën, die bij een diepe waterstand met water gevuld
blijven, dan zou men bij lage grondwaterspiegel om dezelfde reden - tekort aan lucht een slechte groei krijgen.
Verlaagt men de grondwaterstand te veel, dan daalt op vele gronden de oogst. Ook
hier weer is het niet de diepe grondwaterstand, die de oogstdepressie veroorzaakt,
maar het tekort aan vocht. Vlak bij de grondwaterspiegel houden de capillairen het
meeste vocht vast. Kunnen de wortels daar niet bij, dan kan de plant alleen over het
weinige vocht beschikken, dat in de fijnere capillairen voorhanden is. Zou men echter
de vochthoudendheid van het profiel kunnen doen toenemen zonder het luchtvolume
te verminderen, dan zou de depressie door vochttekort afnemen. Dit is de betekenis
van de verbetering van de structuur en de verhoging van het humusgehalte.
Uit deze beschouwing volgt hoe men de ontwateringsdiepte moet beoordelen in ver
band met de eigenschappen en de toestand van het profiel. De diepte van het grond
water beheerst het luchtvolume in de grond. Naarmate het water dieper daalt, neemt
het luchtvolume toe.
Ook de vochtvoorraad hangt van de diepte van het grondwater af. Deze neemt bij
diepere waterstand af. Bij gelijke grondwaterdiepte is echter de hoeveelheid beschikbare
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ruimte voor lucht of opneembaar vocht voor verschillende gronden niet gelijk. Voor
goede groei is nu een zekere hoeveelheid vocht en lucht nodig. Vergelijkt men twee
profielen, waarin - bij gelijk luchtvolume - verschil in opneembaar vocht bestaat, dan
zal de grond met het meeste vocht het diepst ontwaterd moeten worden. Bij gelijke
hoeveelheid vocht zal een grond met de meeste lucht - met het grootste volume aan
grote poriën dus - het minst diep ontwaterd moeten worden.
Wanneer men het vraagstuk van de ontwateringsdiepte vanuit het oogpunt van de
reactie van het gewas op de lucht- en vochthoeveelheid ziet, dan kan men aan allerlei
ecologische factoren een plaats geven. Meer slib doet het vochtgehalte toenemen en
maakt dieper ontwateren mogelijk. Bij veel slib wordt de plant zelfs onafhankelijk van
de ontwateringsdiepte. Een dieper wortelstelsel maakt meer vocht bereikbaar en laat
daardoor een diepere ontwatering toe. Een regenrijke groeiperiode werkt op dezelfde
wijze, evenals een betere structuur. Deze laatste factor werkt echter ook op het lucht
volume, waardoor een ondiepe ontwatering eveneens mogelijk zou zijn. Dit wil zeggen
dat de afhankelijkheid van de grondwaterdiepte afneemt en dat bij een grotere grond
waterdiepte de betere toestand van beide factoren de opbrengst doet toenemen.
Uit deze beschouwing moge blijken dat men met de vocht- en luchthuishouding als
grondslag van beoordeling de ontwateringsvraagstukken in ons land veel duidelijker
kan overzien. Men kan langs deze weg vele ecologische factoren hun juiste plaats ge
ven. Een duidelijk inzicht in de vocht- en luchthuishouding maakt het mogelijk
ecologische vraagstukken op te lossen, die zonder dit inzicht te gecompliceerd zouden
zijn om ze te kunnen hanteren. Hieruit mag blijken, hoe belangrijk het is dat thans in
ons land de mogelijkheid bestaat door routine-onderzoek deze vochthuishoudingskarakteristieken bepaald te kunnen krijgen. Wij hebben hier speciaal de pF-waarde
op het oog, die in de volgende bijdrage zal worden behandeld.
2. BESCHIKBAARHEID VAN WATER EN LUCHT

HET WATER IN DE GROND ; HET BEGRIP PF-KROMME

De plantewortel moet het water uit de grond opzuigen. Dat gaat niet altijd even
gemakkelijk, want behalve de wortel „zuigt" ook de grond zelf aan het water.
Om een indruk te krijgen om welke zuigspanningen het hier gaat, stelt men zich een
kind voor, dat limonade drinkt door een rietje. Dat gaat heel goed als dat rietje 20 cm
lang is. Maken we het rietje langer, dan zal het misschien nog lukken wanneer het een
meter lang is, maar door een rietje van 4 meter krijgt het kind beslist geen limonade
meer in de mond. Stel nu dat het met een buisje van 2 m nog net limonade kan aan
zuigen en bij 2 m en 1 cm niet meer, dan is de hoogste zuigspanning die dat kind kan
bereiken 2 m.
Planten zijn wat dit betreft heel wat meer mans; zij kunnen zuigkrachten uitoefenen
tot 160 m. Het eigenaardige is, dat die hoogste zuigkracht voor alle planten gelijk is.
Zowel rogge als bieten, waterplanten als cactussen uit de woestijn, kunnen water aan
zuigen met een maximale kracht van 160 meter.
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Als men een met water gevulde buis op een tafel legt en aan iedere kant zuigt er
iemand aan, wie krijgt dan het water? Natuurlijk degeen die het hardst zuigt. De ander
krijgt niets. Integendeel, zelfs al had hij al iets water, dan zou dat nog uit zijn mond
weggezogen worden.
Zo staat het nu met het water in de bodem ook. Aan dat water zuigt zowel de plant
als de grond. Zuigt de plant her hardst, dan neemt zij water op uit de grond, zuigt de
grond harder dan de plant, dan verliest de plant water.
De grond heeft dus ook een zuigkracht. Een bekend voorbeeld van het vermogen van
grond om water op te zuigen is de capillaire opstijging. De zuigkracht van de grond
wordt daarom ook wel capillaire kracht of capillaire potentiaal genoemd. Hoe droger
nu de grond is, des te hoger is zijn zuigspanning. Als er in het geheel geen water meer
is, is de zuigspanning 100 000 meter. Dat is dus nog heel wat meer dan de plant kan op
brengen. Bij een spanning van 160 meter zit er dus nog altijd water in de grond, water
waar de plant niet aan kan komen. Het aandeel water dat met grotere kracht dan 160
meter gebonden is, noemen we het verwelkingspercentage. Dat verwelkingspercentage
is niet voor alle gronden hetzelfde, zoals uit de onderstaande tabel blijkt.
TABEL 1. Verwelkingspercentages van

enige gronden in volumepro
centen

Humusarme zandgrond . .
Humeuze zandgrond . . .
Klei
Komklei (80 % <16,«). . .

3
9
20
33

Deze percentages zijn met behulp van planten bepaald. Planten verwelken wanneer
ze onvoldoende water kunnen opnemen. Brengt men ze dan in een koele, donkere,
vochtige ruimte, dan herstellen ze zich in de regel weer. Pas als ze dan ook nog ver
welkt zijn, is het zeker, dat er in de grond geen water meer is dat ze kunnen opnemen.
TABEL 2. Vochtgehalten van een komklei-

grond bij verschillende zuigspanningen
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Zuigspanning
cm

Vochtgehalte
volumeprocenten

10
50
100
400
1 000
10 000
16 000
1 000 000
10 000 000

68
66
62
51
44
35
33
15
0

FIG. 1. Vochtkarakteristie-

ken (pF-krommen) van een
komkleigrasland en een
zandbouwland
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Vochtgehalte in volumeprocenten

De vochtgehalten bij andere spanningen kunnen we niet met planten bepalen. Dat
wordt gedaan door aan de grond een zuigspanning aan te leggen, die wordt gemeten
met een manometer. Zo kan men een lijstje samenstellen, waarin de vochtgehalten van
de grond bij verschillende zuigspanningen gegeven worden (zie tabel 2).
Als we deze cijfers willen uitzetten levert de gewone (lineaire) schaal moeilijkheden
op. Wij gebruiken daarom een logarithmische schaal en zetten in plaats van de zuig
spanning de logaritme daarvan langs de verticale as uit. Deze logarithme wordt de
pF-waarde genoemd. In flg. 1 zijn 4 curven getekend, waarvan de meest rechtse
overeenkomt met de gegevens uit tabel 2. Deze lijnen heten pF-krommen of vochtkarakteristieken. Wie te maken heeft met de water- of luchthuishouding van de grond,
kan niet buiten deze lijnen. Waarvoor ze gebruikt worden, zal verder in dit hoofd
stuk duidelijk worden.
HOEVEEL WATER IS NODIG EN HOEVEEL KAN DE GROND LEVEREN?

Tussen 1 april en 1 september valt er in ons land gemiddeld 300 mm regen. De ver
damping van grasland bedraagt in die periode ongeveer 450 mm. Er is dus gemiddeld
een tekort van 150 mm. Uiteraard is dat niet ieder jaar en ook niet op iedere plaats
gelijk. Gemiddeld moet de grond echter toch wel 150 mm water extra kunnen leveren.
Die 150 mm water moet komen uit het verschil tussen het vochtgehalte, dat de
grond na de winter heeft, en het verwelkingspercentage. Het laatste kennen we uit de
pF-krommen en het eerste ook. Er bestaat namelijk een belangrijke regel: Zonder regen
en zonder verdamping is de spanning van het water in de grond gelijk aan de hoogte in cm
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boven de grondwaterstand (Verg. blz. 38). Bij een grondwaterstand van 1 m is de span
ning in de bovenlaag dus 100 cm en de pF 2,0. Op de pF-kromme kunnen we niet
zonder meer de spanningen tussen 10 en 100 cm aflezen, omdat de verdeling niet
rechtlijnig is. Daarom is in tabel 3 naast de spanning tevens de pF-waarde opgegeven.
TABEL 3. Vochtgehalten bij verschillende grondwaterstanden

Spanning =
hoogte boven
grondwaterstand

Vochtgehalte in volumeprocenten
pF

Komklei

Zandgrond

0-10 cm

10-80 cm

0-20 cm

20-80 cm

0
10
20
30

1,00
1,30
1,48

68,5
68,5
68,2
67,6

58,0
58 0
58,0
56,6

50,5
46,0
42,2
39,5

47,5
43,3
40,0
36,2

40
50
60
70

1,60
1,70
1,78
1,85

66,9
65,8
65,0
64,2

57,2
56,7
56,3
55,8

37,5
35,5
33,7
32,5

33,5
30,0
25,0
17,0

80
90
100
110

1,90
1,95
2,00
2,04

63,4
62,7
62,0
61,4

55,4
55,0
54,6
54,3

31,0
29,9
29,0
28,2

15,8
14,5
13,6
12,8

120
130
140
150

2,08
2,11
2,15
2,18

60,8
60,3
59,8
59,3

54,1
53,8
53,5
53,2

27,3
26,5
25,6
24,7

12,4
12,0
11,6
11,2

16 000

4,20

33,0

33,0

6,0

1,5

- G\S

Uit deze tabel is nu af te lezen hoeveel beschikbaar water deze vier gronden bevat
ten. Men trekt het watergehalte bij het verwelkingspunt, pF 4,2, af van dat bij de
spanning die overeenkomt met de betreffende grondwaterstand. Bij een grondwater
stand van 100 cm bedraagt het beschikbaar watergehalte voor de boven- en onder
grond van komklei 29,0 resp. 21,6 volumeprocenten en van de zandgrond 23,0 resp.
12,1 volumeprocenten. Die grote verschillen tussen boven- en ondergrond worden door
de organische stof veroorzaakt. Humus kan meer water binden dan klei en veel meer
dan zand.
Om nu de totaal beschikbare watervoorraad te berekenen telt men de vochtgehalten
van de verschillende lagen bij elkaar op. Elke volgende laag ligt 10 cm dichter bij de
grondwaterstand (1 volumeprocent van een laag van 10 cm dikte is 1 mm water). Als
de grondwaterstand 65 cm is, vinden we bij de komgrond tot 50 cm diepte 130 mm
beschikbaar water. Verlaagt men de grondwaterstand tot 115 cm, dan bevat de laag
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0-50 cm nog 120 mm beschikbaar water. Berekent men voor de zandgrond de beschik
bare watervoorraad in de bovenste halve meter, dan vindt men bij een grondwater
stand van 65 cm 162 mm. Bij een grondwaterstand van 115 cm is er nog maar 88 mm
in die laag.
De diepte van de beworteling bepaalt ook de diepte tot waar water onttrokken kan
worden. De worteldiepte wordt in het algemeen beperkt door luchtgebrek, zodat we
bij een diepere waterstand ook een dieper wortelstelsel kunnen verwachten. Daardoor
zal een verlaging van de grondwaterstand in de zandgrond ook niet zo ongunstig zijn
als hierboven berekend is. Het kan zelfs wel zijn, dat de verlaging de voorraad van
voor de wortels bereikbaar water verhoogt. De vraag is slechts of er voldoende wortels
aanwezig zijn op grotere diepte.
De beworteling van akkerbouwgewassen is in normale jaren wel voldoende om 150
mm water aan de grond te onttrekken, mits die grond niet te slecht is. De beide hier
besproken gronden hebben een vrij behoorlijke hoeveelheid water voor de plant.
Gronden met weinig of geen organische stof hebben wel eens minder dan 10 volume
procenten beschikbaar water. De wortels moeten dan wel zeer diep gaan.
De beworteling van grassen is meestal onvoldoende. Graslanden, die nooit last
van droogte hebben, krijgen in de meeste gevallen een hoeveelheid water door capil
laire opstijging.

GEVOLGEN VAN WATERGEBREK

Wanneer de wortels niet in staat zijn evenveel water op te nemen als de bladeren
afgeven, dan wordt er water aan de plant zelf onttrokken. Daardoor staan de celwanden niet langer gespannen en het gevolg is, dat de bladeren slap gaan hangen.
Voordat dit gebeurt sluiten de huidmondjes zich reeds. Door die huidmondjes gaat
nl. vrijwel alle water dat verdampt; de verdamping staat dus vanaf dat ogenblik zo
goed als stil. Maar het koolzuurgas dat voor de assimilatie nodig is, moet door de
huidmondjes naar binnen. Als die gesloten zijn staat ook de assimilatie stil.
Het gevolg van watergebrek is dus verminderde groei. Watergebrek treedt op lang
voordat al het beschikbare water aan de grond onttrokken is. Bij pF 2,0 staan de
huidmondjes de hele dag open, bij een hogere pF gaan ze op een zeker moment dicht.
Hoe hoger nu de pF, des te vroeger sluiten de huidmondjes zich en bij pF 4,2 zijn ze de
gehele dag gesloten. Reeds bij pF-waarden in de buurt van 2,5 begint de opbrengst
van gewassen te dalen (Verg. fig. 1, blz. 49).
Al hebben veel gronden dus een beschikbare watervoorraad, die voldoende is om het
verschil tussen verdamping en neerslag aan te vullen, toch kunnen de planten niet
over die hele voorraad beschikken zonder opbrengstvermindering. Het is dus van be
lang, dat niet de hele voorraad uitgeput wordt. Ruwweg gesproken kan ongeveer de
helft van de watervoorraad verbruikt worden, voordat de groei merkbaar beïnvloed
wordt door watergebrek. De hoeveelheid beschikbaar water in een grond moet dus
bijna tweemaal zo groot zijn als de behoefte aan water, wil men kunnen spreken van
een niet-droogtegevoelige grond.
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DE LUCHT IN DE GROND

Van de lucht in de bodem is veel minder bekend dan van het water. Zo weten wc
vrij nauwkeurig hoeveel water de planten nodig hebben, maar over de hoeveelheid
zuurstof die de wortels verbruiken, weten we heel weinig. Ook weten we vrij goed bij
welk watergehalte (zuigspanning) we de grootste opbrengst mogen verwachten, maar
wat het luchtgehalte moet zijn, is grotendeels onbekend.
Elk levend wezen heeft zuurstof nodig om te kunnen blijven leven en groeien. Die
zuurstof moet in alle plaatsen van het lichaam komen. In het dierlijk lichaam zorgt
het bloed daarvoor.
Sommige planten kunnen lucht aanvoeren door een holle stengel en holle wortels of
door speciale luchtvaten (russen, riet, paardestaart). De meeste planten zijn echter
niet in staat om lucht naar de wortels te vervoeren. Het gevolg is, dat de zuurstof voor
de wortels uit de grond moet komen. Er moet dus zuurstof in de grond zijn. Die zuur
stof wordt verbruikt; er moet dus ook een voortdurende aanvoer van verse lucht zijn.
Het bij de ademhaling ontstane koolzuurgas is giftig voor de plant wanneer het in te
hoge concentraties voorkomt. Het koolzuur moet dus afgevoerd worden.
De afvoer van koolzuur en toevoer van zuurstof vinden voornamelijk plaats door
diffusie. Luchtdrukveranderingen en indringing van neerslag veroorzaken slechts on
geveer 10 % van de totale luchtverversing.
De lucht in de grond staat in verbinding met de buitenlucht. Heeft de bodemlucht
een hoog koolzuurgehalte, dan zal er dus een COa-stroom naar boven optreden. Dat
koolzuur moet gaan via de met lucht gevulde poriën van de grond. Hoe meer poriën er
nu zijn, des te sneller zal de diffusie gaan. Omdat 90 % van de totale luchtverversing
door diffusie plaats vindt, is het luchtgehalte van de grond dus van groot belang. Hoe
groot dit gehalte moet zijn is niet bekend. Wel weten we, dat nooit schade door zuur
stofgebrek geconstateerd is, wanneer het luchtgehalte groter is dan 15 %.
Een luchtgehalte groter dan 15 % heeft dus geen voordelen meer. In tabel 3 is te zien,
dat deze waarde in de komklei zelfs bij de diepste grondwaterstand niet bereikt wordt.
(Men kan het luchtgehalte vinden door het maximale vochtgehalte te verminderen
met dat op de gewenste diepte). In de zandgrond komt een luchtgehalte van 15 % al
voor op 50 cm boven de grondwaterspiegel.
Al heeft de komklei wel zeer lage luchtgehalten, toch geldt in het algemeen, dat de
luchtvoorziening in kleigrond minder goed is dan in zandgrond. Dat is wellicht
een verklaring voor het feit, dat schoffelen op kleigrond eerder opbrengstverhogend
werkt dan op zandgrond (de onkruiddodende werking buiten beschouwing gelaten).
Schoffelen maakt de grond immers losser, dus het luchtgehalte hoger. Daar is in zand
niet zoveel behoefte aan, in klei wel.
De luchtvoorziening is dus slecht :
1. bij een dichte grond: er zijn te weinig poriën;
2. bij een natte grond: er zijn wel genoeg poriën maar die zijn met water gevuld;
3. op grotere diepte: zuurstof en koolzuur moeten een lange weg afleggen om zo diep
te komen.
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GEVOLGEN VAN LUCHTGEBREK

Voor de opname van voedingsstoffen door de wortels is zuurstof nodig. Is die niet
in voldoende mate aanwezig, dan kunnen gebreksverschijnselen in de plant optreden.
Praktisch is dat van weinig betekenis, want de meeste voedingsstoffen zitten in de
bovenste laag, waar luchtgebrek uiteraard zeldzaam is. Wel is bekend, dat gewassen op
natte gronden in het voorjaar laat aan de groei komen. Dit kan veroorzaakt worden
door luchtgebrek. De planten kunnen dan niet voldoende stikstof opnemen en groeien
minder snel.
Veel belangrijker is echter dat voor de wortelgroei zuurstof nodig is. In zuurstofarme grond groeien dus geen wortels. Dat is dus meestal in diepere lagen. Als daar geen
wortels zijn, kan er uit die lagen ook geen water opgenomen worden. Zo kan luchtge
brek de oorzaak zijn van watergebrek.
De wortels groeien voornamelijk in winter en voorjaar, dus in de tijd dat de grond
het natst is. In die tijd is dus het luchtgehalte het kleinst. Het merkwaardige doet zich
dus voor, dat een teveel aan water in het voorjaar een watertekort in de zomer tot
gevolg kan hebben.
3. WAT DOET EEN PLANT MET HET OPGENOMEN WATER?

PLANT EN WATER

Planten nemen niet alleen voortdurend water op uit de grond, maar ze geven ook
water af aan de lucht. Hun weefsels bevatten 70-90 % water. Het is duidelijk dat
hun vochtgehalte voortdurend moet schommelen, omdat opname en afgifte van water
in de regel niet aan elkaar gelijk zijn. Nu eens overheerst de afgifte van water de op
name (b.v. op een droge zomerdag), dan weer overheerst de opname de afgifte (b.v.
'snachts). Deze steeds balancerende vochttoestand in de plant is een gevolg van wat
men aanduidt met de termen waterbalans en waterhuishouding.
Gewoonlijk pleegt de wateropname 'snachts het overdag geleden waterverlies op te
heffen, maar wanneer in een droge periode de grond langzamerhand uitdroogt, kan de
wateropname het vochtgehalte niet meer herstellen. Elke dag daalt dit daardoor en dit
gaat door tot de plant de verwelkingsdood sterft.
Welk een gevaarlijk milieu de atmosfeer voor de plant eigenlijk is, beseft men pas
goed wanneer men op de vochtigheid van de lucht let. Deze schommelt gewoonlijk
tussen 50 en 100%, getallen die aangeven dat de lucht tussen half en geheel met water
damp verzadigd is. Omdat een niet geheel verzadigde lucht een zekere zuigkracht uit
oefent op het water in de plant, drukt men de droogte van de lucht liever uit in
eenheden van zuigkracht, b.v. in atmosferen (1 atm. is bij benadering gelijk aan 1 kg
per cm2). Bij een relatieve vochtigheid van 50% oefent de lucht nu een zuigkracht uit
van ongeveer 1000 atm. !
Een droge grond bezit lang zo'n grote zuigkracht niet. Grond toch, het bovenste
laagje uitgezonderd, wordt voornamelijk droog ten gevolge van de vochtonttrekking
door de plantewortels en zal in de praktijk nooit droger zijn dan overeenkomt met de
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zuigkracht, die de planten ten hoogste kunnen hebben. Dit is de zuigkracht bij verwel
king, nl. slechts 16 atm., overeenkomend met een relatieve vochtigheid van ca 98,7 %.
Een milieu van 1000 atm. zuigkracht is dus voor een plant levensgevaarlijk.
Een plant komt in zekere zin overeen met een lampepit, die van onderen olie op
zuigt en deze van boven passief afgeeft aan de vlam, die de olie verbrandt. Immers, bij
de plant doet de warmtestraling van de zon het water in de bladeren overgaan in damp,
die door de bewegende lucht wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat er in de plant van
boven naar beneden een verval in vochtgehalte, of liever in vochtspanning, en als ge
volg hiervan vloeit het bodemvocht de plantewortels binnen, zodra dit spanningsverval tot in de fijnste wortels is voortgeschreden. Is de grond droog, dan moet dit
verval in vochtspanning groter zijn dan wanneer de grond nat is, voordat bodemvocht
de plantewortels binnendringt. De arbeid, die voor dit vervoer van water tegen de
zwaartekracht in nodig is, wordt dus door de zonnestraling geleverd. Dit watertrans
port zou ook in een dode plant kunnen plaatsvinden.
DE LEVENDE PLANT

Nu wijkt een plant in vele opzichten van een lampepit af, o.a. hierin dat de plante
wortels, doordat zij leven, water met een zekere - zij het ook geringe - druk omhoog
kunnen persen. Deze worteldruk komt vooral 's nachts, wanneer er geen zonnestraling
is, goed van pas om het dikwijls gedaalde vochtgehalte in de plant te herstellen.
Belangrijker is het tweede verschil: de plant kan haar verdampende organen, de
bladeren, die werken als velletjes nat vloeipapier, als bij toverslag veranderen zodat zij
zich als velletjes goed gelijmd en bijna waterdicht papier gedragen.
Door middel van het grote aantal zeer kleine huidmondjes - elk voorzien van een
licht- en droogtegevoelig mechanisme dat hen kan openen en sluiten - is de plant in
staat zich bijna ongevoelig voor uitdroging te maken. Tussen de huidmondjes is nl. de
opperhuid van het blad, dank zij een gladde laag, vrij ondoordringbaar voor water.
Zodra de vochttoestand in de plant beneden een zeker peil daalt, sluiten de huidmond
jes zich geheel of gedeeltelijk.
Deze beide levensverrichtingen maken dat de plant haar vochthuishouding binnen
bepaalde grenzen in zekere zin actief kan regelen, wat een lampepit niet kan.
WAT DOET DE PLANT MET HET WATER DAT HAAR DOORSTROOMT?

Water als vulling. Een deel van het water wordt, zoals gezegd, als vulling gebruikt.
Voor een suikerbietgewas bedraagt dit ca. 50 m3 per ha, overeenkomend met ca.
5 mm regen. Aan dit vochtgehalte dankt de plant niet alleen ten dele haar stevigheid,
maar ook blijven hierdoor, wanneer het vochtgehalte hoog genoeg is, de huidmondjes
open, zodat het koolzuurgas kan binnentreden.
Ook verloopt de opbouw van de suikers (fotosynthese) in de bladgroenkorrels alleen
vlot wanneer het vochtgehalte voldoende hoog is.
Voorts maakt het vocht in de plant het vervoer van de opgebouwde suikers mogelijk.
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Water voor opbouw van stoffen. Een ander deel van het water wordt voor de schei
kundige opbouw van suikers, eiwitten, vetten, cellulose, hout gebruikt. Dit deel kan bij
een bietgewas gesteld worden op slechts ca 7 m3 per ha, dit is ca 0,7 mm neerslag
(aangenomen dat het gehalte aan droge stof ca. 20 % bedraagt).
Waterstroom door zonnestraling. Het derde deel is de hoeveelheid water, die de zon
nestraling door de plant doet stromen. Deze kan men stellen op ca. 3000 m3 per ha, dit
is 300 mm neerslag. Men ziet dus dat dit het leeuwedeel is van het water dat een
suikerbietgewas nodig heeft.
Water voor vervoer van voedingsstoffen. Een betrekkelijk gering deel (5,7 tegen ruim
300 mm), laat ons zeggen 2 % van al het gebruikte water, heeft dus in de plant een
reeks belangrijke functies. Zijn nu die 98 % die het gewas weer verlaten, nutteloos
geweest? Zeker niet; dit water heeft geholpen om de voedingsstoffen uit de grond door
de plant te vervoeren.
Water en zonnestraling. Voor het overige kan men dit water beschouwen als de tol
die de plant heeft moeten betalen om de ca. 0,5 % van de zonnestraling te bemachtigen,
die voor de opbouw van de suikers nodig is. Dit water verdampt en daarmede wordt
de niet gebruikte zonnestraling in de vorm van warmte weer afgegeven. Een plant, die
daartoe niet in staat is, wordt te warm en sterft.
Omdat het maken van suikers een hoog vochtgehalte in de plant vereist, zou men verwachten,
dat op een kletsnatte grond de opbrengst van een gewas het grootst is. Dit is niet het geval. Maxi
maal is de opbrengst op zeer vochtige, maar niet te natte grond, zoals uit fig. 1 blijkt. Hierin is
de opbrengst uitgezet tegen de vochtspanning (hier uitgedrukt in meters negatieve waterdruk).
Zo'n optimum-kromme is voor gras en enkele andere gewassen bekend en is vermoedelijk algemeen
geldig, al kan op sommige lichte gronden het maximum ook ver naar links liggen. Dat de opbrengst
bij zeer lage spanningen (natte grond) lager is, is een gevolg van de slechte doorluchting, die daar
mee in vele gronden gepaard gaat. Zuurstofgebrek en koolzuurovermaat brengen de opbrengst in
gevaar. Naar de droge zijde doet watergebrek de opbrengst afnemen.

Opbrengst

Fio. 1. Het verband tussen
opbrengst en vochtspanning
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Luxe-consumptie van water of onderproduktie. Geeft men een gewas dus te veel
water, dan verspeelt men aan opbrengst. Het waterverbruik daalt echter niet ; dit is
het hoogst bij verzadigde grond, omdat dit alleen van de vochtspanning en niet van de
doorluchting afhangt. Men spreekt dan van luxe-consumptie van water, d.w.z. van
een verbruik, hoger dan voor het verkrijgen van de opbrengst nodig zou zijn geweest.
Dit luxe-verbruik is echter niet het gevolg van een te hoog waterverbruik, maar van
een te lage produktie en er zou dus beter van onderproduktie gesproken kunnen
worden.
Waterverbruikscoëfficiënt. Om aan te geven of een gewas zuinig of kwistig met zijn
water omgaat, geeft men veelal op hoeveel kg water per kg geproduceerde droge stof
is verbruikt. In ons voorbeeld was aangenomen dat het bietgewas 3000 m3 water
gebruikte voor de produktie (bieten en loof) van ca. 12 ton droge stof, dus 250 kg
water per kg droge stof (rekent men het loof - 4 ton - niet mee, dan wordt de uit
komst 375 kg water per kg droge stof).
Dit verhoudingsgetal, de z.g. waterverbruikscoëfficiënt (bij uitsluiting van de ver
damping uit de grond en van natte bladeren kan men van transpiratiecoëfficiënt spre
ken) is geen constant getal, zelfs niet voor eenzelfde gewas. Dit is begrijpelijk, omdat
het o.a. afhankelijk is van de weersomstandigheden. Deze toch beïnvloeden in sterke
mate het waterverbruik. In een natte zomer is het lager dan in een droge en ook is het
in een zeeklimaat (W.-Europa) lager dan in een landklimaat (Rusland). Dit laat zich
hieruit verklaren, dat in een droge lucht meer waterdamp door de huidmondjes ont
wijkt dan in een vochtige lucht, terwijl in beide omstandigheden door de huidmondjes
evenveel koolzuurgas binnentreedt.
Onder gelijke omstandigheden loopt de coëfficiënt van gewas tot gewas sterk uiteen;
bij subtropische gewassen als maïs en gerst is hij laag, bij luzerne en gras hoog. Ook in
dit opzicht zijn de gewassen aan hun natuurlijke omgeving aangepast.
Dit aangepast zijn aan de omgeving, of het nu een wilde plant betreft of een cultuur
gewas, is het kernpunt in de ecologie. Daarom is het wenselijk nog eens te onderstrepen,
dat dié plant het best is aangepast aan haar standplaats en milieu, die in staat is onder
de daar heersende omstandigheden tot maximale produktie te komen (van zaden,
knollen, groene delen enz.). Hiervoor is vereist dat haar waterbalans gedurende de
vegetatieperiode in evenwicht kan worden gehouden, m.a.w. dat geen uitdroging op
treedt, die de plant doodt of in haar produktie verhindert. Het geheel sluiten van de
huidmondjes is een verrichting die de produktie met zekerheid verhindert. Die plan
ten, die hun huidmondjes, zij het op een kier, open kunnen houden onder de ergste
droogte-omstandigheden, zullen tot de hoogste opbrengsten in staat zijn en het best
aangepast genoemd kunnen worden; zij zijn het meest droogteresistent.
HET HANDHAVEN VAN DE VEREISTE VOCHTBALANS DOOR DE PLANTEN

Dit handhaven van de vereiste vochtbalans kan op vele manieren gebeuren. Het is
daarbij niet van belang of de plant weinig of veel water verbruikt, maar wel of er ge
noeg water wordt opgenomen om het verloren water aan te vullen, tenminste binnen
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de grenzen die de produktie toelaat. Planten met een ondiep wortelstelsel zijn in de regel
droogtegevoelig, dit geldt b.v. voor ons cultuurgrasland. Planten die over middelen be
schikken om de verdamping te beperken, bv. door een beharing, een waslaag, rolronde
bladeren of in het geheel geen bladeren (wanneer de fotosynthese bv. in de stengels
plaats heeft), zijn in de regel zeer droogteresistent. Niet alle echter gebruiken weinig
water; er zijn er onder die veel verbruiken, maar ook in staat zijn veel water te be
machtigen.
Het meest karakteristieke kenmerk bij droogteresistente soorten is dat zij grote
schommelingen in hun vochttoestand kunnen verdragen, waarbij hun celsap zeer ge
concentreerd wordt, zonder dat de levensprocessen - in de eerste plaats de foto
synthese - schade lijden. Dat er onder zulke plantesoorten voorbeelden zijn, die voor
het verbruikte water een zeer hoge opbrengst leveren, en dus een lage waterverbruikscoëfficiënt hebben, hoeft niet te verbazen.
Methode AHRLAND. Een nieuwe toepassing van deze samenhang bestaat in het gebruikvaneensoortgelijkecoëfficiëntvoorhetbemestings-enverzorgingsadvies(methode
AHRLAND). Hierbij worden in een kortdurende proef planten opgekweekt bij op
klimmende mestgiften (of andere te onderzoeken factoren) en die g'ft (of behandelings
wijze) als de beste aangemerkt, waarbij de coëfficiënt het laagst is. Men neemt op
grond van ervaring aan, dat de rangorde der coëfficiënten, ook later in de levensloop
en zelfs tot de oogst toe, dezelfde blijft en de laagste coëfficiënt met de hoogste op
brengst samengaat. Deze coëfficiënt gebruikt men dus als aanwijzing voor de graad van
aangepast zijn aan de groeivoorwaarden.
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III. KLIMAAT
1. INLEIDING

Het klimaat en het weer zijn naast de grond de belangrijkste ecologische factoren.
Wij kunnen zelfs stellen, dat het klimaat in de eerste plaats komt. Immers, al is de
grond op zichzelf nog zo vruchtbaar, als er geen regen valt is iedere plantengroei
reeds bij voorbaat uitgesloten. Laat echter het klimaat de verbouw van een be
paald gewas toe, dan is in het algemeen de teelt mogelijk, doch het kan zijn dat het ge
was zich een enkele maal slecht ontwikkelt of een slechte oogst oplevert als gevolg van
de minder gunstige weersomstandigheden in het groeiseizoen.
Voor een goed begrip van het hierna volgende zullen eerst de definities van weer en
klimaat worden gegeven.
Onder weer verstaat men de toestand van de atmosfeer op een bepaalde plaats en
op een bepaald tijdstip. Het weer kan derhalve van plaats tot plaats en van tijd tot tijd
variëren. De wisselvalligheid is in het ene gebied groter dan in het andere en is o.a. af
hankelijk van de geografische breedte, de nabijheid van de zee, enz.
Onder het klimaat van een gebied of plaats verstaat men de gemiddelde weerstoestand en het gemiddelde verloop daarvan over een lange reeks van jaren.
De luchtlaag vlak boven de grond wordt sterk beïnvloed door de aard en de samen
stelling alsook door de begroeiing van de grond. Als gevolg daarvan kunnen de eigen
schappen van die luchtlaag op korte afstand sterk verschillen, vooral wanneer de aard
en de hoogte van de begroeiing sterk wisselt. De bestudering van deze onderste
luchtlaag heeft het aanzien gegeven aan een afzonderlijke tak van de meteorologie,
nl. de microklimatologie.
2. DE OORZAAK VAN HET ONTSTAAN VAN DE VERSCHILLENDE KLIMATEN

Om een klimaat te beschrijven moeten wij het ontleden in zijn verschillende ele
menten. De voornaamste zijn: zonneschijn, temperatuur, vochtigheid, bewolking,
neerslag, verdamping en wind. Daar ook de daglengte (d.i. de tijdsruimte gelegen tus
sen zonsopkomst en zonsondergang) een belangrijke invloed op het groeiritme heeft
dienen wij ook deze factor onder de klimatologische elementen te rangschikken. In
fig. 1 is voor enige breedtegraden het verloop van de daglengte gedurende het jaar
weergegeven. In tabel 1 is voor een groter aantal breedtegraden voor een bepaalde dag
van iedere maand de daglengte vermeld. Door interpolatie is het mogelijk ten naaste
bij de daglengte voor andere dagen en andere breedtegraden te verkrijgen. Als gevolg
van het verschil tussen het burgerlijke en het astronomische jaar zijn afwijkingen van
maximaal vijf minuten mogelijk.
De allesbeheersende factor van het klimaat is evenwel de straling van de zon. Zonder
deze zou alle leven op aarde onmogelijk zijn.
Indien de aarde vlak was, geen plantendek droeg en de grond overal dezelfde samen
stelling had, zou het klimaat van een gebied in eerste instantie door de geografische
breedte, d.i. de afstand van dat gebied tot de evenaar, worden bepaald. De mate van
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Breedte
graad

TABEL 1. Daglengten
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20
19
17
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16
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20
20
19
19
18
17
u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m. u. m.
12.08 12.07 12.07
11.38 11.50 12.07
11.06 11.33 12.07
10.30 11.14 12.07
10.10 11.04 12.08
9.46 10.51 12.08
9.18 10.36 12.09
8.45 10.20 12.10
8.28 10.11 12.11
8.11 10.02 12.11
7.50
9.52 12.12
7.28
9.42 12.12
7.00
9.30 12.13
9.19 12.15
6.31
5.53
9.02 12.17
5.05
8.45 12.19
4.00
8.23 12.23
2.06
7.57 12.24
0.00
7.24 12.27

ù = Zon niet onder.

12.06
12.23
12.40
13.01
13.13
13.26
13.42
14.01
14.10
14.20
14.30
14.43
14.57
15.15
15.34
15.56
16.22
16.56
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12.07
12.37
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15.36
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16.52 14.57
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18.30 15.45
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10.37
10.31
10.23
10.15
10.06
9.54
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11.11 10.56
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7.25
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6.30
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5.50
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4.57
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3.42
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0.56

w = Zon niet op.

FIG. 1. Het verloop van de daglengte voor enige breedtegraden
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verwarming van het aardoppervlak hangt af van de duur van de bestraling (de dag
lengte), maar meer nog van de zonshoogte. Het aldus bepaalde klimaat wordt wel
het astronomische klimaat genoemd. Volgens deze criteria kan men op aarde 5 klimaat
gordels onderscheiden : het tropische klimaat tussen de keerkringen, twee gordels met
een gematigd klimaat tussen de keerkringen en de poolcirkels en de twee gebieden met
een arctisch klimaat binnen de poolcirkels.
Ten gevolge van de ongelijkmatige verdeling van land en water - het meeste land
wordt aangetroffen op het noordelijk halfrond - en de grote oneffenheden van het
aardoppervlak wijkt het werkelijke klimaat in een gebied vaak af van het klimaat
dat op grond van de bovengeschetste astronomische indeling mag worden ver
wacht.
De temperatuur in de vrije atmosfeer neemt regelmatig met de hoogte af, nl. onge
veer 6,5°C per km. In hoog gelegen streken zal daarom de temperatuur gemiddeld
lager zijn dan in op zeeniveau gelegen gebieden. Anderzijds is de verwarming van de
verschillend gerichte delen in een geaccidenteerde streek verschillend. Dientengevolge
kunnen op gelijke hoogte gelegen streken toch een verschillend klimaat hebben.
De warmtecapaciteit van water is zeer groot en groter dan die van grond. Er is dus
veel meer warmte nodig om een hoeveelheid water dan om een zelfde hoeveelheid
grond 1°C in temperatuur te doen stijgen. De temperatuur van water verandert maar
zeer langzaam. Als gevolg daarvan zal ook de temperatuur van de lucht boven een
groot wateroppervlak slechts weinig veranderen. Midden op de oceaan kan daarom
van een dagelijkse gang van de luchttemperatuur nauwelijks sprake zijn.
Het is duidelijk dat aan zee grenzend land, vooral bij wind van zee, sterk de invloed
van het water ondervindt, hetgeen merkbaar is in de geringere dagelijkse gang van de
temperatuur en in de vochtigheid. Ook de verschillen tussen zomer en winter zijn daar
kleiner; men heeft er koele zomers en zachte winters. Zulke gebieden hebben een zee
klimaat, in tegenstelling tot ver van zeeën en oceanen gelegen gebieden, die een land
klimaat hebben.
Er zijn gebieden op aarde, waar de invloed van de zee tot een betrekkelijk smalle
strook beperkt wordt door de aanwezigheid van hoge bergketens. Deze kunnen ook
een belemmering zijn voor het doordringen van winden in het daarachter gelegen ge
bied. Zo houden b.v. de Alpen de koude poolwinden tegen en bepalen daarmede het
klimaat van het ten zuiden daarvan gelegen gebied.
In aan zee grenzende gebieden heeft ook de heersende windrichting (aanlandig of
aflandig) invloed op het klimaat. Dit geldt ook voor zeestromen, waarvan het water
een andere temperatuur dan het omringende water heeft. Een voorbeeld hiervan is, de
invloed van de Golfstroom op het klimaat van West-Europa.
Resumerende kan gezegd worden dat het klimaat van een streek wordt bepaald
door:
1.
2.
3.
4.

de geografische breedte ;
de hoogte boven het zeeniveau ;
de ligging t.o.v. grote wateroppervlakken en
de aanwezigheid van hoge bergketens.
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3. KLIMAATINDELING

De grillige verspreiding van de klimaten over de aarde deed sterk de behoefte ge
voelen aan een systematische klimaatindeling. Wil deze echter aan haar doel beant
woorden, dan zal het aantal klimaatsoorten beperkt moeten zijn. Dit brengt onvermij
delijk met zich mede, dat de variatie binnen een klimaatgroep betrekkelijk groot is.
Na verschillende pogingen van anderen heeft KOPPEN een klimaatindeling ontwor
pen, die heden ten dage nog wordt gebruikt. In deze indeling, die hoofdzakelijk op de
natuurlijke plantengroei is gebaseerd, worden 5 hoofdklimaten onderscheiden, nl.
A. tropische regenklimaten,
B. droge klimaten,
C. warme, gematigde regenklimaten,

D. sneeuw- en bosklimaten (boreale klimaten) en
E. sneeuwklimaten.
Deze 5 groepen worden door KOPPEN nog onderverdeeld (zie fig. 2), waarop hier
evenwel niet verder wordt ingegaan.
In de E-klimaten is het de koude, in de B-klimaten de droogte, die de mogelijkheid
van plantengroei sterk beperkt, zo niet onmogelijk maakt. Deze klimaten zijn om die
reden in het bestek van dit boekje van geen belang. Zij nemen evenwel bijna 50 % van
het landoppervlak van de aarde in.
De A-klimaten beslaan slechts 6 % van het landoppervlak. Binnen deze groep ko
men grote verschillen in de jaarlijkse hoeveelheid neerslag voor, waardoor de gebieden
een grote variatie in plantengroei hebben. De variaties in de gemiddelde temperatuur
van dag op dag zijn niet groot, hoewel de dagelijkse amplitude vrij groot kan zijn.
Aangezien in deze klimaten de hoeveelheid neerslag van jaar tot jaar sterk kan uiteen
lopen kunnen droogte en overstromingen voorkomen, waardoor grote schade aan het
vee en de gewassen toegebracht kan worden.
De B-klimaten beslaan ongeveer 20% van het landoppervlak. Deze klimaten hebben
geen grote variatie in de hoeveelheid neerslag, maar verschillen voornamelijk in de
periode van het jaar, waarin de meeste neerslag valt. In deze gebieden zijn het vooral de
verschillen in de gemiddelde jaarlijkse temperatuur en de jaarlijkse temperatuuramplitude, die variaties in de plantengroei veroorzaken. De B-klimaten komen voornamelijk
in de centrale delen van de continenten voor. Dientengevolge komen in de randgebie
den, die het dichtst bij de evenaar zijn gelegen, nog warme zomers voor, zodat men
daar gewassen als tabak, maïs en druiven kan aantreffen. Tarwe, gerst, haver en.rogge
alsmede aardappelen en bieten vormen evenwel de hoofdgewassen.
Deze laatste gewassen treft men eveneens aan in de vochtige C-klimaten. In de
warmste delen daarvan is maïs het voornaamste gewas. In de warme en droge C-klimaten verbouwt men naast maïs ook rijst, hetgeen door de flinke zomerregens moge
lijk is.
Het bezwaar tegen de indeling van KOPPEN is vooral gelegen in het feit, dat met de
verdamping geen rekening wordt gehouden. THORNTHWAITE heeft getracht in deze
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leemte te voorzien door in zijn klimaatindeling de factor potentiële evapotranspiratie op
te nemen. Onder potentiële evapotranspiratie verstaat men de hoeveelheid water, die
per oppervlakte-eenheid zou verdampen, indien steeds voldoende water aanwezig is.
Ter berekening van de potentiële evapotranspiratie heeft THORNTHWAITE een formule
opgesteld, waarin verschillende klimaatfactoren zijn opgenomen. Op deze wijze is hij
in staat aan te geven, hoe het met de watervoorraad in de grond in de loop van het jaar
is gesteld. Zijn berekening is evenwel gebaseerd op de omstandigheden in de Verenigde
Staten van Amerika. Een zwak punt in zijn beschouwingen is dat niet te zeggen is
hoe lang er nog water in de grond beschikbaar zal zijn als de evapotranspiratie
groter is dan de neerslag. Enige voorzichtigheid bij het hanteren van THORNTHWAITE'S
klimaatformule is dus wel geboden, vooral voor kleine gebieden.
In grote trekken geeft de methode van THORNTHWAITE een beter antwoord op de
vraag, of een bepaald gebied mogelijkheden biedt voor het verbouwen van bepaalde
gewassen. Het klimaat is echter niet het enige criterium voor de beoordeling van deze
mogelijkheid. Men dient nl. niet uit het oog te verliezen, dat de mogelijkheden b.v.
geheel kunnen afhangen van het heersende weer tijdens een bepaald stadium van ont
wikkeling van het gewas, b.v. de rijpingsperiode. Zijn de omstandigheden in dit tijdvak
bepaald ongunstig, dan kunnen de gunstige voorwaarden in de groeiperiode vaak ge
heel teniet worden gedaan. Bij een algemene klimaatindeling kan dit echter niet of
nauwelijks tot uitdrukking worden gebracht. Men zou voor dit doel over een speciale
klimaatindeling voor elk gewas afzonderlijk moeten beschikken. In deze richting is
reeds enig werk verricht en het is een eerste opgave van de landbouwmeteorologie, aan
de behoeften, die er in dit opzicht bestaan, tegemoet te komen.
4. HET KLIMAAT VAN NEDERLAND

Ons land heeft door zijn ligging aan de zee een zeeklimaat. Dat wil echter geenszins
zeggen dat er geen verschillen in klimaat voorkomen. Zo wordt door de lange kustlijn
een vrij groot gebied rechtstreeks door de zee beïnvloed. Het klimaatbeeld wordt bo
vendien nog gecompliceerd door de aanwezigheid van het IJselmeer, waardoor ener
zijds vooral de noordwestenwinden vrijwel ongehinderd vrij ver het land kunnen
binnendringen, terwijl anderzijds een matigende invloed op de temperatuuramplitude
van de gebieden er omheen wordt uitgeoefend. De invloed van het water op het klimaat
komt het sterkst tot uitdrukking in de kop van Noord-Holland, die immers aan drie
zijden door het water ingesloten is.
Ook in het zuidwesten van ons land strekt zich de zeeinvloed, door de aanwezigheid
van de vele zeearmen, die in open verbinding met de zee staan, vrij ver landinwaarts
uit.
Het klimaat van Zuid-Limburg sluit meer aan bij het vastelandsklimaat; het ver
schil met het klimaat van de rest van Nederland wordt door de wat hogere ligging nog
geaccentueerd.
Ten einde een indruk van het klimaat te verkrijgen moeten metingen en schattingen
van de verschillende elementen plaatsvinden. Zoals eerder is aangetoond, kunnen de
eigenschappen van de luchtlaag vlak bij de grond op korte afstand grote verschillen
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KLIMAATTYPEN
De verdeling van KOPPEN'S hoofdklimaattypen over de aarde, uitgedrukt in procenten van het totale landoppervlak (148,9 mill, km2) :
savanne kîf™*W1
™oessonklimaat (9'4%)
steppeklimaatTl4 2°/Y
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Cw = warm-gematigd klimaat met droge winter (7,6%)
S = warm-gematigd klimaat met droge zomer (1.7%)
- ™ht,g gemat,gc, kl,maat (6,2°/,,)

Df, Dw = koude winters (21,3%)
ET
= toendra-klimaat (7,0%)
F.F
_ eeuwige vorst (10,1 %T

vertonen. Vandaar dat men op wat grotere hoogte metingen verricht om representa
tieve gegevens voor een wat groter gebied te verkrijgen. Die hoogte is voor Nederland
vastgesteld op 2,20 meter.
De klimatologische gegevens van ons land worden verkregen op de stations van het
KNMI waar op vastgestelde tijdstippen, nl. te 8, 14 en 19 uur middelbare plaatselijke
tijd, metingen en schattingen van de verschillende meteorologische grootheden plaats
vinden. Op een 5-tal stations, de zg. primaire stations (De Bilt, Den Helder, Vlissingen,
vliegveld Zuid-Limburg en Eelde) wordt bovendien de temperatuur doorlopend ge
registreerd, zodat hier ook op andere tijdstippen de temperatuur bekend is.
Uit de driemaaldaagse waarnemingen wordt het overdaggemiddelde van de groot
heid bepaald. Uit de registraties van de temperatuur op de primaire stations kan het
etmaalgemiddelde uit de op de volle uren afgelezen waarden worden bepaald.
Uit de afzonderlijke waarnemingen kunnen dekade- en maandgemiddelden worden
berekend. Worden deze waarden over een lange reeks van jaren gemiddeld, dan ver
krijgen wij de zg. normalen. In ons land bezigt men hiervoor thans de reeks 1911-1950.
5. DE WEERSFACTOREN
a. Zonneschijn
Er komen in ons land over het algemeen weinig verschillen in het aantal uren zon
neschijn voor. Gegevens hierover zijn in tabel 2 opgenomen.
TABEL 2. Aantallen uren zonneschijn (normaal over 1911-1950)

jan. febr. mrt.
Groningen .
Den Helder.
De Bilt. . .
Vlissingen .
Maastricht .

17
20
21
20
20

23
27
27
27
24

30
34
35
35
31

apr.

mei

juni

juli

37
42
38
40
35

44
49
44
46
43

40
46
43
46
42

38
44
41
42
40

Uit deze tabel blijkt dat mei de
zonnigste maand is; december is
de maand met de minste zon. Uit
de gegevens van Den Helder en
Vlissingen blijkt, dat in de kust
gebieden de zon het meeste schijnt,
vooral in de zomer. Zeeland on
derscheidt zich in dat opzicht van
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aug. sept. okt.
39
45
42
45
41

37
40
40
41
39

28
32
31
31
30

nov. dec.
18
19
2!
20
20

16
16
17
16
16

Jaar
33
37
36
37
34

andere kleigebieden, zoals b.v. Groningen. Het verschil uit zich vooral tijdens de
oogsttijd. Door de geringere neerslag en het grotere aantal uren zonneschijn neemt
Zeeland in de oogsttijd een gunstige positie in, hetgeen veelal ook tot uiting komt
in de kwaliteit van de oogstprodukten.
b. Temperatuur
De gemiddelde temperatuur is geen bruikbare maat om het verschil in klimaat in de
verschillende delen van ons land aan te tonen. De sterke invloed van het zeewater
komt er maar weinig in tot uitdrukking. Wel kan gezegd worden, dat het zuiden van
ons land gemiddeld over het jaar de hoogste temperatuur heeft (zie tabel 3).
TABEL 3. Maandnormalen van de gemiddelde overdagtemperatuur

Station

jan.

Hoorn
Groningen . . . .
De Bilt
Naaldwijk . . . .
Gemert
Maastricht . . . .

2,3
1,7
2,3
2,8
2,4
3,1

febr. mrt.
2,7
2,0
3,0
3,2
3,2
3,9

5,2
4,7
5,9
5,8
6,3
7,0

apr.

mei

juni

juli

aug. sept. okt.

nov.

dec.

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

13,1
13,3
14,4
13,5
15,2
15,3

16,0
16,1
17,0
16,1
17,7
17,8

18,0
18,0
18,7
18,2
19,4
19,7

17,7
17,4
18,1
18,0
18,7
19,1

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

3,2
2,3
3,1
3,8
3,1
3,8

15,1
14,4
15,1
15,5
15,6
16,2

10,5
9,5
10,4
10,9
10,5
11,1

Meer dan de gemiddelde temperatuur geeft de temperatuuramplitude een indruk
van het klimaat, zoals uit de figuren 5 en 6 blijkt, waarin de maandnormalen van de
gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen zijn uitgezet. Tevens zijn hierin
isothermen (lijnen van gelijke temperatuur) getekend, waardoor de verschillen meer
tot hun recht komen.
Uit deze figuren valt in de eerste plaats op te maken, dat in het oosten van Drente
het gehele jaar de laagste mimimumtemperaturen voorkomen. De hoogste minimum
temperaturen worden daarentegen
gemiddeld in het zuidwesten van
het land, met name in westelijk
Zeeuws-Vlaanderen, geregistreerd.
Het grootste verschil tussen deze
gebieden, nl. gemiddeld meer dan
3,5°C, komt voor in september. Het
verschil is het kleinst in februari
(ca. 2°C). Speciaal dient nog gewezen
op de invloed van het IJselmeer
op de minimumtemperatuur.

FIG. 4. Thermograaf
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FIG. 5. Gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur op zeeniveau
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Het gemiddelde verloop van de maximumtemperatuur heeft een geheel ander beeld.
In januari komen de laagste temperaturen in het noordoosten, de hoogste maximum
temperaturen in het zuidwesten van ons land voor. In februari verandert dit beeld al
belangrijk. De hoogste maximumtemperaturen komen dan gemiddeld in Zuid-Lim
burg voor en de laagste in het noorden van ons land. Ook de verschillen worden dan
wat groter. In maart „draaien" de isothermen nog verder door en heeft gemiddeld het
noordwestelijk deel van ons land de laagste en Zuid-Limburg de hoogste maximumtemeperatuur.
De afkoelende werking van het zeewater op de kustgebieden en de verwarming door
de zon van het meer continentale gebied wordt hier duidelijk gedemonstreerd. Dit
beeld is eveneens te zien in de maanden april tot en met juni; in mei blijken de verschil
len tussen de kustgebieden en het zuidoostelijk deel van het land evenwel het grootst
te zijn (ca. 4,5°C). In augustus gaat het isothermenpatroon weer terugdraaien, totdat
in oktober een vrij gelijkmatige temperatuurverdeling ontstaat, alhoewel het noorden
dan iets kouder is dan het zuiden. In november wordt het uiterste noorden nog door
het zeewater verwarmd, doch de afkoeling van het noordoosten is dan reeds zo sterk,
dat de maximumtemperaturen daar gemiddeld lager zijn. December geeft hetzelfde
beeld te zien, alleen zijn de verschillen in maximumtemperatuur tussen Drente en
Overijsel en het zuidwesten nog wat groter geworden.
In fig. 7 zijn de dagnormalen voor de gemiddelde overdagtemperatuur en de ge
middelde maximum- en minimumtemperatuur te De Bilt uitgezet. In plaats van een
vloeiende komt nu een sterk op en neer gaande lijn naar voren, waarin nog enige merk
waardige „sprongen" vallen op te merken. Hieruit spreekt heel duidelijk het wissel
vallige van ons klimaat. Een duidelijk maximum en minimum zijn niet te onderschei
den. Men zou kunnen zeggen dat de kromme in zijn maximum en zijn minimum wat
afgeplat is. Te De Bilt is de derde dekade van januari gemiddeld de koudste en de
tweede dekade van juli de warmste.
c. Nachtvorst
Nachtvorst is een factor, die de landbouwer, doch vooral de tuinder en de fruitteler
zeer sterk aanspreekt. Eén zware nachtvorst in een overigens voor de groei van de ge
wassen gunstig voorjaar kan de verwachting omtrent een goede oogst geheel de bodem
inslaan.
Men zou het verschijnsel als volgt kunnen omschrijven. Van nachtvorst wordt ge
sproken, zodra de temperatuur van het aardoppervlak of van uitstekende voorwerpen
onder het vriespunt komt. De temperatuur van de aangrenzende luchtlaag behoeft dan
niet beneden het vriespunt te zijn gedaald. Hieruit volgt, dat men schade aan een gewas
kan constateren, terwijl de thermometer, die de temperatuur van de lucht aanwijst,
niet beneden het vriespunt is gekomen.
Om dit te kunnen begrijpen, moeten wij bedenken, dat de aarde zowel 'snachts als
overdag warmte uitstraalt. Ten gevolge van deze uitstraling koelen het aardoppervlak
en de zich daarop bevindende planten en voorwerpen af als er zich geen dik wolkendek
boven bevindt, dat door zijn tegenstraling de afkoeling sterk tegengaat. De aangren60
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FIG. 6. Gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur op zeeniveau
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FIG. 7. Dagnormalen voor de gemiddelde overdag-, maximum- en minimum-temperaturen te

De Bilt

zende lucht koelt door de aanraking met het koudere aardoppervlak en de koudere
voorwerpen ook af. Deze afkoeling zou zeer snel gaan, ware het niet, dat de diepere
grondlagen de overdag van de zon ontvangen energie door geleiding weer aan de
bovenste grondlaag afstaan. Aangezien de warmtegeleiding en de warmtecapaciteit
van de ene grondsoort anders is dan die van de andere, zal ook de afgifte van warmte
aan de bovenste grondlaag verschillend zijn.Vandaar dat de lucht boven een droge zandof veengrond kouder kan worden dan boven een natte kleigrond. De warmtegeleiding
van de grond kan van plaats tot plaats, zelfs op één akker verschillend zijn zodat op
korte afstand vrij grote verschillen in temperatuur vlak bij de grond kunnen voorkomen.
Dat de grondbewerking hierbij een belangrijke rol speelt, behoeft geen nader betoog.
Daar koude lucht zwaarder is dan warme, blijft de afgekoelde luchtlaag bij zwakke
wind op zijn plaats; de aan uitstekende voorwerpen gevormde koude lucht stroomt
door haar zwaarte naar lagere plaatsen. Dit laatste doet zich ook in geaccidenteerd
terrein voor, waar in het algemeen de laagste plaatsen het meest van nachtvorst te
lijden hebben.
Om dezelfde reden hebben lage gewassen het in het algemeen zwaarder te verant
woorden dan hoge. In een stille nacht met geen of weinig bewolking kan het tempera
tuurverschil tussen de luchtlaag op 2,20 meter en die op 10 cm hoogte groot zijn en
zelfs ca. 6°C bedragen. In het algemeen is het verschil groter naarmate de wind zwak
ker, de lucht droger en de uitstraling sterker is.
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Er bestaat echter een zeker verband tussen de minimumtemperatuur op 2 m hoogte
en vlak bij de grond. Hoe lager de minimumtemperatuur op 2 m hoogte, des te groter
de kans op nachtvorst.
Om te beoordelen of een bepaalde streek met het oog op het nachtvorstgevaar al
dan niet geschikt is voor de aanplant van hoge gewassen, b.v. half- of hoogstam fruit
bomen, kan volstaan worden met de gegevens van de minimumtemperatuur op 2 m
hoogte. Men zal daarbij echter ook steeds rekening moeten houden met plaatselijke
omstandigheden.
Wij kunnen uit de kaartjes van de gemiddelde minimumtemperatuur de conclusie
trekken, dat te zelfder tijd de kans op sterke nachtvorst in het noorden groter is dan in
het zuiden van het land. De praktijk houdt hiermede terdege rekening. In het zuid
westen van het land kunnen vorstgevoelige gewassen eerder gezaaid of uitgezet worden
dan in het noordoosten. Op enige stations zijn op 10 cm hoogte reeds tal van jaren
metingen van de temperatuur verricht, die in grote trekken bovengenoemde feiten be
vestigen en waaruit wat meer details kunnen worden afgeleid. Het blijkt nl. dat nacht
vorst het meest voorkomt op de zand- en veenkoloniale gronden van Drente, Friesland
en Groningen alsmede op het grasgebied rond Zwolle. Wat minder vaak komt nacht
vorst voor op de Veluwe, in het zandgebied van Utrecht, het midden van Noord-Bra
bant en in de kleistreken langs de IJsel. Ook het gebied vlak achter de duinen in NoordHolland kan hierbij worden gerekend. Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, in
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Midden- en Zuid-Limburg (met uitzondering van de dalen) komt nachtvorst het minst
voor.
d. Wind
De wind is door de ligging van ons land aan zee een factor, waarmede terdege reke
ning dient te worden gehouden. De boomgroei wordt in het kustgebied sterk belem
merd. De fruitteelt zou daar vrijwel onmogelijk zijn, indien tegen de wind geen maat
regelen werden genomen.
In enige gevallen kan de wind echter ook gunstig werken. Zo is de poterteelt van
aardappelen zonder windbescherming alleen in de kustgebieden mogelijk, omdat de
luizen, die een hekel hebben aan harde wind, daar vrijwel geen gelegenheid krijgen de
zo gevreesde virusziekten over te brengen.
In figuur 9 zijn lijnen van gelijke gemiddelde windsnelheid getekend. Hieruit blijkt
dat gemiddeld in de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden de windsnel
heid het grootst is. Door de wrijving van de lucht met het ruwe aardoppervlak neemt
de windsnelheid landinwaarts sterk af, zodat de verschillen tussen het midden en het
oosten van het land nog slechts gering zijn.
Meestal waait de wind uit het zuidwesten (ca. 20 %), daarna volgen de richtingen
zuid en west met 15%; noord
westelijke en noordoostelijke wind
komen beide in 11% van het aantal
gevallen voor. De overige wind
richtingen ontlopen elkaar niet
veel in frequentie van voorkomen.
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FIG. 8. Windmeter

FIG. 9. Lijnen van gelijke windsnelheid.
Jaargemiddelden

e. Neerslag
Door de vlakke ligging van ons land is de neerslag tamelijk gelijkmatig verdeeld. De
gemiddelde neerslag bedraagt voor het gehele land 705 mm per jaar. In de herfst (1 september-30 november) valt de meeste neerslag, nl. gemiddeld 210 mm. De zomer volgt
op de voet met gemiddeld 205 mm. De lente is met gemiddeld 140 mm het droogste
jaargetijde.
Uit fig. 10, waarin de verdeling van de neerslag over ons land is weergegeven
voor de vier seizoenen, blijkt dat de hoeveelheden nogal van de genoemde gemiddel
den kunnen afwijken. De verschillen in neerslaghoeveelheden in de verschillende delen
van ons land zijn het kleinst in de lente, het grootst in de herfst.
Zijn in de zomer de provincie Utrecht, de Veluwe, het oostelijk deel van de Achter
hoek en Twenthe, de streek om Vaals, Drente en Zuidoost-Groningen de gebieden
met de grootste neerslag, in het najaar valt het meeste hemelwater in de duinstreek
van Noord-Holland.
Verder kan worden opgemerkt, dat de lichte zandgronden van Oost-Noord-Brabant
en Noord-Limburg gemiddeld de minste regen ontvangen, zodat de gewassen in die
gebieden meestentijds sterk van droogte te lijden hebben.
Wanneer de landgemiddelden per maand beschouwd worden blijkt in februari de
minste neerslag te vallen. De gemiddeld grootste hoeveelheid regen valt in oktober in
de kuststreek van Noord-Holland. Overigens is augustus gemiddeld de natste maand
behalve in Limburg waar in juli de meeste regen valt.
Voor de Betuwe, het oostelijk deel van Noord-Brabant en van Noord-Holland, als
mede de provincies Groningen en Friesland (met uitzondering van een gebied rond de
Lauwerszee) is april de maand met de minste neerslag. Voor het noordelijkste deel van
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Noord-Holland en de Waddeneilanden is mei de droogste maand. In Limburg valt in
de maanden februari, maart en april ongeveer evenveel neerslag. Voor de rest van het
land is februari de droogste maand.
In juli en vooral in augustus valt in het noordoosten van ons land meer regen dan in
het zuiden. Dit brengt mee, dat in het eerstgenoemde gebied de omstandigheden tijdens
de oogst over het algemeen wat minder gunstig zijn dan in het zuiden, en dat zelfs in
oostelijk Noord-Brabant en noordelijk Limburg die omstandigheden nog betrekkelijk
gunstig zijn.
De neerslagverschillen zijn gedeeltelijk een gevolg van de aanwezigheid van wateroppervlakken.
Ook de duinen laten hun invloed in deze gelden.
In de zomer kan, ten gevolge van de sterke verwarming van het aardoppervlak overdag, koele
lucht bij instroming vanuit zee gemakkelijk onstabiel worden. Komt boven zee in deze lucht geen
bewolking voor, dan neemt wolkenvorming eerst enige kilometers landinwaarts een aanvang.
Dit kan tot het optreden van buien aanleiding geven. Des nachts kan zich het omgekeerde ver
schijnsel voordoen. Ten gevolge van de afkoeling van de lucht in de hogere niveaus zal, terwijl
het zeewater betrekkelijk warm blijft, boven zee de lucht gedurende de nacht onstabiel worden.
Dan ontstaan boven zee buien, die bij westenwind landinwaarts drijven en voornamelijk in de
kustgebieden regen veroorzaken. Het is duidelijk, dat dit laatste verschijnsel vooral gedurende
de tijd, dat de zee haar hoogste temperatuur heeft - dat is in het najaar - optreedt. Dit heeft
mede tot gevolg, dat in het kustgebied de meeste neerslag in de nanacht valt, terwijl in het binnen
land het maximum in de namiddag valt. Verder blijkt, dat de buien overdag tot meer neerslag
aanleiding geven dan de buien die boven zee gevormd worden. Bezien wij nl. het aantal dagen
met een neerslag van 1 mm en meer, dan vertonen de binnenlandse stations gedurende het jaar
weinig variatie, doch de kuststations vallen op door het geringere aantal dagen in de zomer.
Dit verschijnsel wordt in een deel van het kustgebied niet geconstateerd, omdat de hoge duinen
de van zee komende lucht dwingen op te stijgen. De lucht koelt bij deze opstijging af, waardoor
de daarin aanwezige waterdamp gedeeltelijk condenseert. Wanneer de aangevoerde lucht vol
doende water en waterdamp bevat, dan kan dit proces aanleiding geven tot vorming of intensi
vering van neerslag. Aangezien de duinen over het algemeen maar enige tientallen meters hoog
zijn, valt deze neerslag niet vóór, zoals bij hoge bergketens het geval is, doch achter de duinen.
Dit verschijnsel komt duidelijk tot uiting in de hoeveelheden neerslag, die afgetapt worden door
de stations achter de hoge duinenreeks in Noord-Holland, vooral in de maanden augustus tot
december.

f. Onweer
Een krachtige, opstijgende luchtstroming is meestal voorwaarde voor het ontstaan
van onweer. Er zijn echter verschillende meteorologische oorzaken voor het ontstaan
van onweders aan te wijzen. De onweders zijn in de volgende hoofdtypen te onder
scheiden :
1. Warmte-onweders. Zoals de naam reeds aanduidt, ontstaan deze onweders
vooral in situaties, waarbij plaatselijk sterk verhitte luchtmassa's aanwezig zijn, terwijl
zich elders koelere luchtmassa's bevinden. Ten gevolge van uitwisseling van de beide
luchtsoorten kunnen sterk vertikale bewegingen ontstaan, die aldus aanleiding zijn tot
onweersverschijnselen. Deze onweders zijn in het algemeen van plaatselijke aard en
behoeven geen oorzaak te zijn voor een blijvende weersverandering.
2. Frontonweders. Deze onweders zijn gekoppeld aan depressies. Betrekkelijk
groot is het aantal onweders, dat van het zuidwesten naar het noordoosten loopt langs
de scheidingslijn van warme en koude lucht (het zg. front). Dit type onweders leidt in
het algemeen wel een verandering van het weer in, zoals algemeen bij frontpassages
het geval pleegt te zijn.
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FIG. 10. Neerslag in mm per jaargetijde

3. Storm- of winteronweders. Deze komen veelvuldig in de winter in de kust
streken voor. Zij zijn eveneens gekoppeld aan depressies, doch ontstaan niet aan een
front.
Vooral de eerste twee typen van onweders zijn voor de land- en tuinbouw van be
lang, daar deze het zijn, die schade kunnen veroorzaken.
De meeste onweders komen in de lente en in de zomer in Limburg, de Achterhoek
en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen voor; ook in het noorden van Friesland komt nog een
gebied met een hoge onweersfrequentie voor. In het algemeen is in deze streken de
frequentie in de zomer groter dan in de lente. Overeenkomstig de aard van de on
weders komen in de herfst en in de winter de meeste onweders voor in de kustgebieden.
In Limburg is de frequentie in de winter echter even groot als in de kuststreek. In de
lente en de zomer zijn Noord-Holland en Zuid-Holland (met uitzondering van de ei
landen) wat het gevaar voor onweer betreft het meest gunstig gelegen. Van een en an
der geeft fig. 11 een duidelijk beeld.
g. Hagel
De hagel is meestal een begeleidend verschijnsel van onweer en het is juist daardoor,
dat voor de gewassen het onweer het meest moet worden gevreesd. Over de frequentie
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van het voorkomen van hagel is niet veel bekend, omdat het meer dan onweer een zeer
plaatselijk verschijnsel is, dat niet altijd wordt opgemerkt, zeker niet, als daarbij geen
zichtbare schade is aangericht of getuigen aanwezig zijn geweest.
Daarom is het moeilijk op deze plaats iets naders over het verschijnsel te zeggen
Alleen kan nog opgemerkt worden, dat in gebieden met een hoge onweersfrequentie
de kans op hagel het grootst zal zijn.
h. Dauw
Een vorm van neerslag, waaraan tot nu toe niet veel aandacht is besteed, doch die
toch een grote betekenis blijkt te hebben voor de gewassen, is dauw. Dauw treedt voor
al op in heldere nachten, waarin ten gevolge van uitstraling de temperatuur geleidelijk
daalt. Het aardoppervlak en vooral de planten en andere uitstekende voorwerpen
worden daarbij kouder dan de omgevende lucht. Wanneer de lucht betrekkelijk veel
waterdamp bevat, condenseert deze op de koudere voorwerpen, welk verschijnsel als
dauw wordt waargenomen. Nu hangt het sterk van de uitstraling en van de aard van
het oppervlak af hoe groot de afkoeling is en hoeveel water zich dientengevolge op dat
oppervlak afzet. De meting van dit verschijnsel levert nogal wat moeilijkheden op,
omdat ook de aard en de grootte van het meetinstrument invloed uitoefenen op de
hoeveelheid dauw die zich afzet. Het gaat hier immers om zeer kleine hoeveelheden
water, die alleen met relatief grote fouten te meten zijn. Bij proeven is evenwel geble
ken, dat in droge perioden dauw in staat is een gewas door de moeilijke periode heen te
helpen.
Hoe groter de windsnelheid in een heldere nacht, des te geringer is de onderkoeling
van de planten ten opzichte van de lucht. Dit betekent een geringere afzetting van
dauw op de planten. Indien deze door een haag of anderszins tegen de wind beschermd
zijn, zal dauwvorming in de hand worden gewerkt.
i. Verdamping
Een zeer belangrijke, doch moeilijk meetbare factor is de verdamping. Hieronder
zouden wij in strikte zin moeten verstaan : een hoeveelheid water die, door de overgang
van de vaste of vloeibare fase in de dampfase, weer door de lucht opgenomen wordt.
Dit is b.v. bij een vrij wateroppervlak het geval. Ook de planten geven bij hun levens
processen waterdamp aan de atmosfeer af, waardoor ook langs deze weg bodemwater
verdwijnt.
Daar een groot deel van het land, althans in de zomer, bedekt is met planten, zal
men in werkelijkheid met beide processen te maken hebben. Men duidt dit aan met de
term : exapotranspiratie.
Aangezien evenwel de verdamping in de eerste plaats afhangt van de hoeveelheid
water in de bovenste grondlaag, zal het moeilijk blijven de werkelijke evapotranspiratie te kennen. Wel is het mogelijk een benadering te vinden voor de zg. potentiële evapotranspiratie, d.i. de hoeveelheid water die zou verdampen, indien steeds voldoende
water voorhanden is.
Door de Engelsman PENMAN is een formule voor de berekening van de verdamping
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boven een vrij wateroppervlak opgesteld, waarin enige klimatologische grootheden
zijn opgenomen, die op de stations voortdurend worden gemeten of geschat, o.a. de
windsnelheid, de temperatuur en de bewolking. Uit de normalen van deze gegevens
zijn ook voor ons land voor een aantal stations de normalen van de verdamping voor
een vrij wateroppervlak berekend. In tabel 4 zijn deze opgenomen.
TABEL 4. Normalen van de verdamping (in mm) voor een vrij wateroppervlak (volgens PENMAN)

Den Helder .
Eelde. . . .
De Bilt . . .
Vlissingen . .
Vliegveld
Z.-Limburg

jan.

febr. mrt.

apr.

10,9
6,3
3,7
7,6

23,6
18,5
17,5
20,9

43,3
41,0
41,2
42,5

79,9
79,9
79,1
79,7

7,4

19,9

45,4

81,9

mei

juni

sept. okt.

nov. dec.

112,5 128,5 128,0 112,2
113,5 124,6 118,4 100,9
109,6 126,0 120,3
97,9
112,2 130,4 126,6 109,6

77,9
64,0
61,9
72,8

43,4
30,5
27,6
37,1

19,1 10,8
11,3
4,0
9,0
1,9
14,2
6,0

112,0

67,8

31,0

13,0

126,0

juli

aug.

125,2 103,4

5,7

Uiteraard valt de verdamping tijdens de wintermaanden in het niet bij die in de
overige maanden. De verschillen tussen de stations onderling zijn in het algemeen ge
ring, hoewel in augustus de hoeveelheden wat meer uiteenlopen (zie bv. verschil Den
Helder-De Bilt). De werkelijke verdamping kan evenwel sterk van de normale af
wijken; de hoeveelheden waren bv. in de natte zomer 1956 belangrijk kleiner dan
normaal.
j. Waterhuishouding
Het is op zichzelf belangrijk te weten hoeveel neerslag er valt en tevens hoeveel water
er verdampt. Voor de plant is het noodzakelijk te weten hoeveel water er op een be
paald moment te harer beschikking staat. Wij dienen m.a.w. de balans van de water
huishouding op te maken. Met het oog op een aanvullende watervoorziening ten tijde
van droogte zou kennis hiervan zeer gewenst zijn. Het is evenwel tot nu toe echter niet
mogelijk gebleken een sluitende waterbalans op te maken. Het zijn behalve de verTABEL 5. Balans van de waterhuishouding te De Bilt

jan. febr. mrt. apr.
Neerslag . . .
Pot. evapotranspiratie .
Verschil . . .
Surplus . . .
Deficit . . .
Grondwatervoorraad . .
Percolatie . .
Werkel, evapotranspiratie .
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mei

juni

juli

aug. sept. okt. nov. dec. Jaar

.

57

44

50

46

52

61

79

88

70

77

64

72

760

.
.
.
.

8
49
49

9
35
35

24
26
26

44
2
2

83
-31

102
-41

115
-36

101
-13

72
-2

43
34

18
46

10
62
42

8

13

2

—

—

—

629
131
154
23

.
.

100
35

100
35

100
30

100
16

69
8

28
4

0
2

0
2

0
1

34
0

80
0

100
21

154

.

8

9

24

44

83

102

107

88

70

43

18

10

606

—

damping, de horizontale neerslag en de horizontale en verticale waterbeweging in de
grond die het opmaken van een waterbalans bemoeilijken.
Met behulp van schattingen en metingen is een indruk van de waterbalans onder
Nederlandse omstandigheden voor een gesloten begroeiing te verkrijgen. Volgens
THORNTHWAITE berekend is deze voor De Bilt voor elke maand gemiddeld als in
tabel 5 is weergegeven.
Het is duidelijk, dat de waterbalans in feite mede afhankelijk is van de grondsoort
en de aard van de begroeiing. Daarom zal voor iedere grond nagegaan dienen te wor
den, hoe de werkelijke balans er uitziet. Met behulp van bovengenoemde schattingen
heeft men evenwel een eerste oriëntering.
6. MICROKLIMAAT

In de inleiding is het microklimaat aangeduid als het klimaat van de onderste lucht
laag. Daarbij dringt zich direct de vraag op, hoe dik die onderste luchtlaag is. Op deze
vraag is evenwel geen eenvoudig antwoord te geven. In de microklimatologie zijn twee
gebieden te onderscheiden :
1. het grensvlakken-klimaat, waarbij gedacht wordt aan het dunne luchtlaagje aan de
grond of het luchthuidje om een stam van een boom enz. ;
2. het klimaat van de luchtlaag, waarvan de eigenschappen sterk door de aard van de
grond en/of het gewas worden beïnvloed.
In het algemeen zullen wij met de tweede omschrijving te maken hebben.
Het hangt sterk van de hoogte van het gewas af, of er in een bepaald geval nog van
een microklimaat sprake is. Ook het klimaat van een bos moet men als gevolg daarvan
als mikroklimaat betitelen. Beter zou het daarom zijn met een Engelse auteur van
ecoklimaat te spreken. Wij zullen echter aan het spraakgebruik vasthouden en van
microklimaat blijven spreken. In de luchtlaag tot 2 meter hoogte hebben wij dus in het
algemeen met een microklimaat te maken, hoewel wij ons daaraan niet strikt behoeven
te binden.
Ten einde iets naders over de eigenschappen van de lucht in de onderste laag te
weten te komen, zullen wij metingen moeten verrichten. Nu zijn deze metingen in het
algemeen niet zo eenvoudig. De instrumenten, die voor microklimatologische doel
einden gebruikt worden, zijn nl. minder geschikt. Voor het meten van de temperatuur
en de vochtigheid gebruikt men de meteorologische kooi, die de daarin opgestelde
thermometers tegen straling van de zon en de hemel alsmede van het aardoppervlak
moet beschermen. Een dergelijke kooi verstoort echter het klimaat vlak bij de grond in
belangrijke mate, zodat de gemeten grootheden niet representatief zijn, ook al niet
omdat de kooi met de zich daarin bevindende lucht een grote massa heeft en schomme
lingen in temperatuur en vochtigheid slechts ten dele volgt. Bovendien wordt door
onze aanwezigheid bij het aflezen der instrumenten het klimaat nog verder verstoord,
terwijl door vertrappen van het gewas het microklimaat blijvend wordt gewijzigd. Ook
de gebruikelijke thermografen met bimetaal- of bourdonelementen en hygrografen
met haarbundels moeten voor dit doel weinig geschikt worden geacht. Met behulp van
elektrische weerstandsthermometers en beter nog met thermokoppels kan aan deze
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bezwaren worden tegemoetgekomen. Door de geringe windsnelheid vlak boven de
grond en in het gewas wordt een eventuele invloed van de straling ook bij deze instru
menten, vooral bij de weerstandsthermometers, onvoldoende gecompenseerd, zodat
in het algemeen bij het trekken van conclusies uit de metingen voorzichtigheid is ge
boden.
De elektrische thermometers hebben ons niettemin een inzicht gegeven in de om
standigheden, die zich vlak bij het aardoppervlak en in een gewas kunnen voordoen,
althans wat de temperatuur en de vochtigheid betreft. Een der aspecten van de microklimatologie is reeds besproken bij de behandeling van de nachtvorst. Er is toen opge
merkt, dat 'snachts het verschil in temperatuur tussen 2,20 m en 10 cm hoogte onge
veer 6°C kan bedragen. Ook overdag komen betrekkelijk grote verschillen voor. Dan
zijn de temperaturen vlak bij de grond het hoogst. Op een rustige, zonnige dag in de
zomer zijn op zandgrond temperaturen van 50°C niet zeldzaam, terwijl daarentegen
'snachts de temperatuur tot lage waarden kan dalen. De aanwezigheid van een gewas
is hierop van invloed. Een jong gewas leeft onder andere omstandigheden dan een vol
groeid gewas. Bij een gesloten gewas komen deze extremen niet meer voor. Bovendien
is de dagelijkse variatie van de temperatuur en ook van de vochtigheid afhankelijk
van de aard van het gewas. Een graangewas laat vertikale uitwisseling van lucht nog
toe, bij een gesloten aardappelgewas is die zeer gering, zodat bv. overdag de vochtig
heid in een aardappelgewas groter is dan in een graangewas.
Grote verschillen kunnen ook voorkomen tussen de temperatuur van de bast van
een boom en die van de omgevende lucht en ook tussen die van de noord- en van de
zuidzijde van een boom. Het is duidelijk dat de in de bast overwinterende insekten ook
de invloed van de temperatuursverschillen ondervinden, vooral als men bedenkt, dat
verschillen van 15°C op zonnige dagen regel zijn. De insekten die op de zuidzijde van
de stam verblijven, zullen veel eerder verschijnen dan aan de noordzijde. Dit verklaart
ook de grote spreiding in het optreden van schadelijke insekten.
Wil men de omstandigheden, waaronder gewassen groeien, precies kennen, dan zal
men steeds metingen van temperatuur en vochtigheid en desnoods ook van de wind
snelheid moeten verrichten, omdat deze factoren sterk van de aard en de ontwikkeling
van het gewas, alsmede van de grond afhangen.
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IV. DE BEGRIPPEN FOTOPERIODICITEIT
EN JAROWISATIE
Het is reeds een oude ervaring, dat planten voor hun groei licht en warmte nodig
hebben. Binnen bepaalde grenzen geldt, dat een plant harder groeit naarmate de tempe
ratuur hoger en het licht sterker is. Het is echter pas sinds kort duidelijk geworden, dat
wij hierbij scherp moeten onderscheiden tussen de vegetatieve groei (de vorming van
stengels, wortels en blad) en de generatieve groei (bloemaanleg).
Er zijn plantesoorten, die voor de bloei vooraf een koude periode of dagen met
weinig lichturen vragen. Dergelijke verschijnselen waren in de praktijk van de bloemen
teelt reeds lang bekend.
1. FOTOPERIODICITEIT

a. De daglengte
De aandacht, die de invloed van de daglengte verdient, dateert pas van het tussen
1920 en 1925 gepubliceerde werk van GARNER en ALLARD. Deze troffen in Maryland-

tabak een mutant aan, die een grote massa blad vormde (en daarom de Mammouth
werd gedoopt), maar niet bloeide. Als bij de nadering van de winter deze plant in een
verwarmde kas werd geplaatst, schoot zij in de bloei. Bij onderzoek bleek, dat de ver
minderde daglengte hier de bepalende factor was. Er bleek een groot aantal van derge
lijke planten te zijn, b.v. Soja (Glycine hispida) Chrysanten (Chrysanthemum), Aard
peer of Topinamboer (Helianthus tuberosus) en Maïs {Zea mays), hoewel deze dikwijls
minder strikte eisen aan de belichtingstijd stelden dan de Maryland Mammouth. Deze
planten noemden GARNER en ALLARD: korte-dagplanten, bij afkorting K.D.-planten.
Het bleek echter tevens, dat een groot aantal planten juist andersom reageerde en
sterk in de bloei werd versneld door het lengen der dagen. Deze planten werden langedagplanten (L.D.-planten) genoemd. Hiertoe behoren b.v. vele bloemen van het late
voorjaar. Het verschijnsel, dat een bepaalde afwisseling van licht en donker de bloei
beïnvloedt, duidt men aan met fotoperiodiciteit (foto = licht).
Een fotoperiodische reactie kan men reeds krijgen door de dag kunstmatig te ver
lengen met een bij belichting, die te zwak is om de plant te laten assimileren. Dit feit is
van praktisch belang, omdat het de mogelijkheid schept om L.D.-planten door bijbe
lichting met een gewone gloeilamp in bloei te trekken.
Uit de nieuwste onderzoekingen blijkt, dat de bevordering van de bloei eigenlijk meer afhangt
van de lengte van de nacht dan van de daglengte, 's Nachts hebben er in de plant blijkbaar pro
cessen plaats, die de bloei bevorderen (bij K.D.-planten) of remmen (bij L.D.-planten), maar
voor een wezenlijk effect moet het een zekere tijd achtereen donker zijn. Wordt de duisternis
onderbroken, al is het maar door één enkele lichtflits, dan is het bevorderend resp. remmend
effect reeds teniet gedaan.
Het is niet bekend om welke processen het hier precies gaat. De theorie volgens welke er een
bepaald bloeihormoon zou worden gevormd, is nooit bevestigd. Wel staat vast, dat stoffen, die
iets met de bloei te maken hebben, door de plant worden getransporteerd. Dit is gebleken uit
proeven waarbij uitsluitend aan één blad kunstmatig de goede daglengte werd gegeven, waarna
toch bloei optrad.
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FIG. I. Schema voor de reactie van een
lange-dagplant op het aantal lichturen
per etmaal („daglengte")
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FIG. 2. Schema voor de reactie van een
korte-dagplant op het aantal lichturen
per etmaal („daglengte")

De daglengte, waarbij het aantal dagen van opkomst tot bloei het kleinst is (dus de
plant het vlugst bloeit), noemen wij de optimale daglengte.
De daglengte, waarbij een plant, zij het sterk vertraagd, nog juist wil bloeien,noemen
wij de kritische daglengte.
In fig. 1 zijn deze begrippen schematisch weergegeven.
Bij de L.D.-planten wordt het aantal dagen tot de bloei groter naarmate de dag
lengte afneemt. Dit geldt echter slechts voor het traject tussen optimale en kritische
daglengte. Bij daglengten korter dan de kritische treedt dus geen bloei op; bij dag
lengten langer dan de optimale heeft er geen verdere versnelling plaats, zodat in het
schema van fig. 1 de bloei in het traject 17-24 uur overal even snel plaatsvindt.
Bij de K.D.-planten is het andersom: hier wordt in het traject tussen kritische en
optimale daglengte het aantal dagen tot de bloei juist kleiner naarmate de daglengte
afneemt. Bij daglengten korter dan de optimale is ook hier geen verdere versnelling,
echter bij zeer korte belichtingsduur treedt een vertraging op, die voortvloeit uit een
voor de normale levensverrichtingen onvoldoende assimilatie.
Naast de L.D.- en K.D.-planten bestaat een groep, die men fotoperiodisch neutraal
noemt. Deze vertonen geen enkele invloed van de daglengte op het tempo van bloei,
tenzij bij zeer korte belichting, wanneer vertraging door onvoldoende assimilatie kan
optreden. Tot deze groep behoren wilde planten, zoals straatgras en muur, maar ook
cultuurgewassen: bv. stambonen en gele lupine.
Bij deze planten is alleen de temperatuur bepalend voor het tempo van in bloei
komen. In het algemeen geldt ook voor fotoperiodisch gevoelige planten dat ze bij een
gegeven daglengte des te vroeger in bloei komen, naarmate de temperatuur hoger is.
Hierbij moeten wij echter dit voorbehoud maken, dat bij hogere temperatuur kriti
sche en optimale daglengten naar hogere waarden worden verschoven zodat bij L.D.planten in de buurt van de kritische daglengte temperatuurverhoging vertraging van
de bloei kan geven.
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b. Praktische betekenis van de daglengtereactie
Het aantal planten waarvan de fotoperiode goed onderzocht is, is nog steeds gering.
Ook van de landbouwgewassen is deze kennis nog verre van volledig, hoewel het ver
schijnsel zelf van groot praktisch belang is voor de verspreiding der gewassen en de
zaaitijd. Hiervan zullen wij in de volgende hoofdstukken vele voorbeelden tegenkomen.
Het staat wel vast, dat zelfs nauw verwante planten grote verschillen in reactie ver
tonen. Dit brengt ons vanzelf op de vraag, welke betekenis de fotoperiodiciteit eigenlijk
in het leven van de plant heeft. Met deze vraag stappen wij dus van de fysiologie in de
ecologie over.
In de eerste plaats blijkt dan, dat de gevoeligheid t.a.v. de daglengte leidt tot een
synchronisatie (gelijktijdigheid) van de bloei. Als de bloeidatum b.v. uitsluitend van de
zaaidatum of van de afmetingen van de plant afhing, dan zouden oude en jonge, grote
en kleine planten op een verschillende datum bloeien, hetgeen voor de bestuiving niet
bevorderlijk zou zijn. Dank zij de fotoperiodiciteit moeten alle soortgenoten met de
bloei wachten tot de daglengte een bepaalde waarde heeft; hun bloeidata worden naar
elkaar toe geschoven. Dit leidt er tevens toe, dat een plant uitsluitend in het haar pas
sende seizoen bloeit. In noordelijke streken met een korte zomer moet een plant snel
haar kans waarnemen: zo vroeg mogelijk bloeien om nog zaad tot rijpheid te kunnen
brengen.
De meeste soorten uit koude en gematigde streken zijn dan ook L.D.-planten, ze
worden door de lengende dagen in het voorjaar snel tot bloei gebracht. Ook de meeste
van onze Nederlandse wilde planten en landbouwgewassen zijn L.D.-planten. Dit is
een duidelijke aanpassing bij ons klimaat. Er bestaan overigens in dit opzicht veel fijne
schakeringen in de vorm van aanpassing bij het leven op een bepaalde breedtegraad.
Zo is gebleken, dat Noordeuropese tarwerassen een veel grotere optimale daglengte
hebben dan tarwe uit het gebied der Middellandse Zee. Dit is in verband te brengen met
het feit, dat in het noorden pas bij zeer lange dagen het voorjaar aanbreekt, terwijl in
het zuiden de temperatuur al bij een betrekkelijk geringe toeneming der daglengte
stijgt.
Behalve de waarde der optimale daglengte is ook de mate van de fotoperiodische
reactie van groot belang voor de geografische verspreiding van een plant. Als de re
actie slechts flauw is, is de ecologische spreidingsbreedte groot; is de reactie fel, m.a.w.
reageert de plant op een kortere daglengte dan de optimale met grote vertraging, dan
is de plant sterk aan een bepaalde geografische breedte gebonden.
De K.D.-planten horen in het algemeen in de sub-tropen en tropen thuis. Ze gaan bij
het korten der dagen bloeien. In ons klimaat behoren hiertoe enkele planten, die zeer
laat in de zomer bloeien, zoals de zeeaster. Er blijft dan weinig tijd over om voor de
winter rijp zaad te vormen. Een voordeel is, dat de grootste ontwikkeling van derge
lijke planten valt in een tijd, waarin veel voorjaarsbloeiers het veld al hebben geruimd.
Het korten van de dagen werkt bij vele planten ook versnellend op de knolvorming,
het optreden van herfstkleuren en het vallen der bladeren. De biologische betekenis
van de knolvorming bij korte dag is waarschijnlijk hierin gelegen, dat de plant in het
najaar reserves aanlegt ter voorbereiding van het volgende seizoen. Ook bij de aard75

Aantal dagen van zaaien
tot in aar komen

De hier weergegeven zomerrogge hoort in NoordEuropa thuis en zou in het zuiden veel te traag
schieten; een daglengte in het zuiden van 14 uur
geeft t.o.v. een daglengte in het noorden van 17 uur
een vertraging van 23 dagen. Bij de gerst is deze
vertraging slechts 10 dagen.
Het schijnt, dat de meeste zomergerstrassen zeer
matig op de daglengte reageren. Dit is niet slechts
van betekenis voor de enorme geografische ver
spreiding van dit graan, maar ook - zoals wij nog
zullen zien - voor het vermogen om bij zaaien laat in
het voorjaar een normale ontwikkeling te behouden
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FIG. 3. Zomergerst en zomerrogge. De lengte van de periode van zaaien tot het in aar komen

bij verschillende daglengte

appel wordt de knolaanleg versneld door korte dag. Dit geldt zelfs voor de zeer vroege
aardappels, die in ons klimaat bij lengende dagen reeds vroeg met de knolvorming
moeten beginnen. Vermoedelijk zijn onze aardappelrassen gekarakteriseerd door
grote kritische daglengten, d.w.z. dat nog vrij grote daglengten door hen reeds als
„kort" worden geaccepteerd.
Dit geldt zeer stellig voor de weinige maïsrassen, die het op onze breedte tot rijping
kunnen brengen. De maïsrassen, die het sortiment beheersen in Amerika en ZuidEuropa, hebben lagere optimale daglengten en komen derhalve bij ons veel te traag in
bloei.
2. JAROWISATIE OF VERNALISATIE

Een aan de fotoperiodiciteit verwant verschijnsel treffen wij aan bij de temperatuur.
Ook ten aanzien van dit verschijnsel wisten vele practici en ook wel geleerden (zoals
GASSNER) reeds lang, dat perioden van lage temperatuur voor de bloei van sommige
planten nodig waren, maar men kon tot voor kort de draagwijdte hiervan niet over
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zien. De volle aandacht viel pas op dit verschijnsel, toen LYSENKO aantoonde, dat men
wintertarwe als het ware in zomertarwe kon veranderen door bevochtigd zaad enige
weken in de ijskast bij ± 2°C te bewaren. Deze behandeling noemde hij jarowiseren
(afgeleid van het Russische woord jarowoje = zomergraan). Natuurlijke jarowisatie
noemt men vernalisatie.
Het onderscheid tussen winter- en zomertarwe is hierin gelegen, dat wintertarwe pas
wil bloeien als het een koude periode heeft doorgemaakt, terwijl dit voor zomertarwe
niet nodig is. De „koudebehoefte" van de wintertarwe wordt normaliter bevredigd
door het gewas reeds in de herfst te zaaien, zodat het als jong plantje op het veld over
wintert.
Het jarowisatieprocédé berust hierop dat het zaad, nadat het op een vochtgehalte
van minstens 40 % en op lage temperatuur is gebracht, in staat is een bloeirijpe plant
voort te brengen. Dit schept de technische mogelijkheid om de behandeling vóór het
zaaien toe te passen.
De wintergranen horen bij een groep planten, die men met de term winterannuellen
aanduidt, d.w.z. eenjarige planten, die reeds in de herfst kiemen. Het is niet zo gemak
kelijk te zeggen, wat de biologische betekenis is van het feit, dat vele vertegenwoordi
gers van deze groep een koudebehoefte hebben. Wellicht moeten wij het hierin zoeken,
dat koudebehoefte zeer vaak samengaat met kouderesistentie; bloeirijpe planten zijn
dikwijls gevoeliger tegen vorst. De koudebehoefte zou dus een garantie vormen, dat de
bloeirijpheid niet vóór de winter wordt bereikt.
Niet alle winterannuellen kan men als zaad jarowiseren. Vele koolsoorten b.v. kun
nen pas gejarowiseerd worden als flink ontwikkelde plant. Zaait men ze te laat in de
zomer en gaan de planten te klein de winter in, dan krijgt men het volgende seizoen
geen bloeiende planten, maar kolen! Als een plant van dit type laat kiemt of een on
gunstige standplaats heeft, moet zij dus een jaar overslaan met bloeien. Onder zeer
ongunstige omstandigheden moet zij nog langer wachten tot haar ontwikkeling vol
doende is om de bloeirijpheid te bereiken. Dit schept een garantie, dat ieder individu
pas gaat bloeien, wanneer het bepaalde minimum afmetingen heeft bereikt. Hierin is
wellicht de biologische betekenis van deze eigenschap gelegen. De kans, dat een zaad
een plant vormt, is in de natuur zeer klein en het is zeer bevorderlijk voor de verbrei
ding van de soort als dit dan ook een grote plant wordt, die veel zaad vormt.
Inmiddels is wel gebleken, dat jarowisatie niet alleen bij éénjarige planten een rol
speelt. Vruchtbomen behoeven voor de bloei twee winters. Na de eerste winter volgt de
bloemaanleg, de tweede verschaft de prikkel voor het ontluiken der knoppen. Bolge
wassen stellen zeer speciale eisen aan de temperatuur; om bloeirijp te worden door
lopen zij een aantal fasen, welke door zeer uiteenlopende temperatuuroptima zijn ge
karakteriseerd. Hierop berusten de methoden om bloembollen reeds in de winter in
bloei te trekken, welke methoden door BLAAUW en zijn medewerkers te Wageningen
zijn ontwikkeld. Ook de voorjaarsbolgewasjes stellen eisen aan de temperatuur; op
het lengen van de dagen in het voorjaar reageren zij niet. Hun bloeirijpheid wordt
reeds geregeld door temperatuursinvloeden in de voorafgaande nazomer en winter. Ze
zijn aangepast aan een klimaat met een bepaald seizoenritme en kunnen zich daarom
in de tropen niet ontwikkelen.
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3. DE LEER DER ONTWIKKELINGSFASEN

Zowel voor de invloed van bepaalde temperaturen als voor die van de daglengte
geldt, dat de plant in bepaalde perioden speciale omstandigheden vraagt om zich nor
maal te kunnen ontwikkelen. Deze eisen van de plant blijven niet constant, maar wijzi
gen zich naarmate haar ontwikkeling voortschrijdt.
Dit heeft geleid tot de gedachte, dat de plant een aantal ontwikkelingsfasen door
loopt. In iedere fase is de plant gekenmerkt door bepaalde levensverrichtingen en dik
wijls ook door uiterlijke kenmerken. De grenzen tussen de fasen zijn scherp en de over
gang van een fase naar een volgende kan pas plaats vinden als bepaalde voorwaarden
zijn vervuld.
Deze ontwikkelingsfasen vertonen een duidelijke overeenkomst met de ontwikke
lingsfasen van vele dieren. Rups, pop en vlinder stellen zeer verschillende eisen aan hun
milieu en kunnen pas naar de volgende fase overgaan nadat bepaalde voorwaarden
zijn vervuld.
Wintertarwe is een voorbeeld van een plant die in het jeugdstadium lage temperatu
ren vraagt, terwijl de jarowisatie wordt bevordert door korte dag. De eisen voor de
vegetatieve en generatieve groei zijn in deze fase tegengesteld: geeft men warmte en
lange belichting, dan wordt de bladgroei bevorderd, maar de ontwikkeling tot bloeirijpheid stagneert. In dit stadium vormt de plant na uitstoeling een plat op de grond
liggende rozet. LYSENKO stelt voor deze fase thermofase te noemen.
Is aan de koudebehoefte voldaan, dan gaat de plant zich oprichten en lange blad
scheden vormen, maar nog geen stengels. Nu eist de plant opeens voor haar ontwikke
ling lange dag en hoge temperatuur. Dit werd door LYSENKO de fotofase (lichtfase)
genoemd. Pas als aan de eisen van deze fase is voldaan, kan de plant gaan schieten. Zij
is dan ongevoelig geworden voor de daglengte.
Ook schieten, bloei en rijping zijn gekarakteriseerd door bepaalde levensverrich
tingen en eisen aan het milieu.
De leer der ontwikkelingsfasen bij planten is jong en nog onvoldoende uitgewerkt.
Ze heeft echter reeds verhelderend gewerkt doordat wij ons nu bewust zijn geworden,

FIG. 4. Fotoperiodische inductie bij maïs.
De linkse plant (niet bloeiend) is steeds
in natuurlijke daglengte gegroeid, de rechtse
(zeer vroeg bloeiend) steeds in korte dag
(9 uur licht per etmaal). De middelste plant
(juist in bloei) heeft als kiemplant 14 dagen
in korte dag gestaan en is daarna bij natuur
lijke daglengte gegroeid

dat allerlei wetmatigheden in het leven van de plant niet gegeneraliseerd mogen wor
den, maar strikt beperkt zijn tot een bepaald ontwikkelingsstadium.
Het is van groot praktisch belang, dat aan bepaalde eisen die een plant stelt, voldaan
kan worden door een korte behandeling in het voor deze eisen kritieke stadium. De
jarowisatie van bevochtigd zaad is hiervan het reeds klassieke voorbeeld. Het effect
hiervan zien wij pas vele weken later, als de plant reeds heel andere eisen stelt.
Een dergelijk geval doet zich voor, als we pas opgekomen maïsplantjes 14 dagen
korte dag geven. Veel later blijkt dat daardoor deze planten vroeg bloeien, ook als ze
inmiddels in de lange dag zijn gezet. Men spreekt in dit verband van fotoperiodische
inductie. De jarowisatie zou men thermische inductie kunnen noemen.
4. HET VERSCHIL TUSSEN GROEI EN ONTWIKKELING

Het feit, dat planten in schijnbare rusttoestand, dus zonder enige groei, toch bloeirijp kunnen worden, is voor LYSENKO aanleiding geweest scherp onderscheid te maken
tussen groei en ontwikkeling.
Onder groei wordt verstaan : toeneming in drooggewicht door assimilatie; onder ont
wikkeling: het doorlopen van de fasen. Groei is daartoe niet altijd nodig: een graan
korrel, die gejarowiseerd wordt in de ijskast, groeit niet (hij verliest zelfs reserves door
ademhaling), maar hij ontwikkelt zich wèl, ni. van de thermofase naar de fotofase.
Het omgekeerde komt ook voor : de Maryland Mammouth van GARNER en ALLARD
groeide in de zomer tot enorme afmetingen, maar ontwikkelde zich niet tot bloei.
Hiervoor was - naar later bleek - korte dag nodig.
Voor de landbouwpraktijk is dit eigenaardige verschil tussen groei en ontwikkeling
van enorm belang. In de praktijk is steeds de opbrengst een beslissende factor. Als een
plant zich zeer snel ontwikkelt, dus de fasen tot bloeirijpheid snel doorloopt met weinig
groei, zal de opbrengst klein zijn.
Spinazie b.v. is een lange-dagplant. Zaaien wij haar in juni, dan wordt de bloeirijp
heid reeds na de vorming van enkele blaadjes bereikt; we krijgen een laag, vlug bloei
end gewasje, dat niet veel produceert, noch aan blad (als tuinbouwgewas) noch aan
zaad (in geval van zaadteelt). Zaaien wij in maart, dan is de stimulans, die uitgaat van
de daglengte, veel minder; de spinazie vertoont dan aanvankelijk groei zonder ont
wikkeling en daardoor wordt juist een flinke hoeveelheid blad gevormd, die een goede
grondslag biedt voor een hoge opbrengst. Slabonen, die dag-neutraal zijn, vormen ook
bij late zaai een normaal ontwikkeld gewas.
Bij een gewas, dat om het zaad als eindprodukt wordt geteeld, moet de bloeirijpheid
volledig worden verwerkelijkt, maar liefst niet te snel. Het gunstigste milieu voor een
hoge opbrengst valt dus niet samen met de optimale daglengte. De grootste planten
verkrijgt men bij daglengten, die iets groter zijn dan de kritische daglengte. Naarmate
de daglengte meer van de optimale verschilt, wordt echter het gewas ook later en dit
heeft in de praktijk eveneens bezwaren, omdat b.v. de afrijping of de oogst in een min
der gunstig seizoen kan terechtkomen (zoals bij de maïs in ons land). De voor de landbouwpraktijk gunstige daglengte ligt tussen de kritische en de optimale in; wij kunnen
spreken van een landbouwkundig optimum (zie fig. 5).
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FIG. 5. Zomerrogge, bij daglengten van
12 tot 17 uur. Van links naar rechts
steeds minder bladontwikkeling en
steeds vroeger bloei.
De roggeplanten bij 16 en 17 uur
daglengte zijn vroeg maar te klein; de
objecten 12 en 13 uur zullen op den duur
de grootste aren leveren, maar veel te
laat. Het landbouwkundige optimum
ligt bij 14 à 15 uur en dit is juist de dag
lengte, die de zomerrogge in ons land
ontvangt als de jongeplanten gevoelig
worden voor daglengte (eind april).
De Petkuser zomerrogge is dus aan
gepast bij ons klimaat. In N.-Afrika
(daglengte 12-13 uur) zou ze veel te laat
zijn, in Zweden (daglengte in de ge
voelige periode van het gewas 17-18
uur) zou ze te weinig vegetatieve ont
wikkeling krijgen

5. ZAAIDATUM EN DAGLENGTEREACTIE

Voor de produktie is het dus beter, dat de plant eerst een tijd in een milieu verkeert,
dat gunstig is voor de groei, maar minder gunstig voor de ontwikkeling. Zulk een
milieu wordt voor L.D.-planten in het vroege voorjaar gevonden. Dit is een der hoofd
oorzaken van de hogere opbrengsten, die de landbouw bij vroeg zaaien, bij korte dag,
verkrijgt.
Zaait men laat, dus bij lange dag, dan gaat de ontwikkeling te vlug; er is onvoldoen
de tijd voor de groei en het gewas blijft te klein. Het laat gezaaide gewas haalt het
vroeg gezaaide gewas sterk in en bloeit slechts weinig later krachtens het voor de
fotoperiodiciteit kenmerkende mechanisme, maar dit gaat ten koste van de opbrengst.
Deze snelle ontwikkeling met daarmede gepaard gaande lagere opbrengst uit zich
sterker, naarmate het desbetreffende gewas krachtiger op de daglengte reageert.
Zo is het te verklaren, dat een „matige" L.D.-plant als gerst laat zaaien beter ver
draagt dan de „felle" L.D.-plant zomerrogge. De betrekkelijke geschiktheid van zomergerst als noodgewas danken wij dus aan het feit, dat gerst zich, in lange dag ge
zaaid, minder laat opjagen tot een te snel schieten en daarom relatief meer gewas geeft
dan andere granen. Dagneutrale planten, zoals stambonen, zijn ideale noodgewassen.
Terwijl de gewone granen als L.D.-planten een lager gewas geven naarmate men in
het voorjaar later zaait, is het bij maïs net andersom. Hoe langer de dag, des te meer
valt bij mais als K.D.-plant het accent op de vegetatieve groei en des te trager is relatief
de bloei. Bij maïs is vroeg zaaien daarom even essentieel als bij de L.D.-planten, maar
om een andere reden. Terwijl de gewone granen de korte dagen vóór de meimaand be
hoeven voor een voldoende vegetatieve ontwikkeling, moet de maïs aan die korte
dagen de fotoperiodische inductie ontlenen voor een tijdige bloei. Hier stuiten wij
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FIG. 6. Zomergerst bij daglengten van
12 tot 17 uur. De verschillen zijn be
trekkelijk klein

echter op een andere moeilijkheid, nl. de hoge eisen, die de maïs aan de temperatuur
stelt en zijn gevoeligheid voor nachtvorst. De moeilijkheden met de maïsteelt in
Nederland zijn dus wel van zeer principiële aard; ze kunnen echter wellicht door ver
edeling opgelost worden, indien daarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfysiologie van dit gewas.
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V. BIOTISCHE FACTOREN
1. INLEIDING

Onder biotische factoren verstaat men de verschillende facetten van de invloed, die
door levende organismen op andere organismen of levensgemeenschappen wordt uit
geoefend. Wij zullen ons hier beperken tot de invloed van dieren en planten op plan
ten. Deze invloed kan zowel rechtstreeks zijn (bv. grazen, zaadverspreiding, concur
rentie) als indirect (beschaduwing, humusvorming, bemesting). Soms rekent men de
invloed van de mens niet tot de biotische factoren, maar beschouwt deze als een
afzonderlijke groep, die der „antropogene" factoren. Van ecologisch standpunt
bezien is er echter meer voor te zeggen de mens wel tot de biotische factoren te
rekenen.
De omvang, betekenis en verscheidenheid der biotische factoren zijn onafzienbaar.
Niet alleen valt bv. de planteziektenkunde, maar ook de landbouwwetenschap in
haar geheel onder de studie van de biotische factoren, daar landbouw immers niets
anders is dan inwerking van de mens op de natuur. Het is uitgesloten dit onderwerp in
dit bestek uitputtend te behandelen. Wij zullen daarom een aantal punten aanstippen
en op sommige iets uitvoeriger ingaan.
De groene plant wordt gewoonlijk, in tegenstelling tot andere planten en dieren, die
hun eigen voedsel niet kunnen synthetiserenf als een „onafhankelijk" organisme ge
zien. In werkelijkheid zijn groene planten echter allerminst onafhankelijk; zij worden
sterk door andere organismen beinvloed. Zo heeft de bosbes honingzoekende insekten
nodig voor zijn bestuiving, bessenetende vogels en zoogdieren voor zijn verspreiding,
en met zijn wortels samenlevende schimmels (mycoriza) voor zijn voedselvoorziening.
Het koolzuur, dat een groene plant nodig heeft voor zijn fotosynthese, is door andere
organismen uitgeademd; de zuurstof, die hij verademt, is door de fotosynthese van
talloze generaties van planten in de atmosfeer terecht gekomen. De hoeveelheden
warmte, licht, vocht en voedingsstoffen, die een plant ter beschikking staan, worden
mede bepaald door de nabijheid van andere planten, en de meeste stikstof in de bodem
is van organische oorsprong. Praktisch alle planten hebben verder te lijden van ziekte
verwekkende organismen en van vraat door dieren (herbivoren). Onze „onafhanke
lijke" plant is dus slechts een produkt van de verbeelding; het milieu van een orga
nisme is zowel fysisch en chemisch als biotisch bepaald.
Dit neemt niet weg, dat de primaire levenseisen van een hogere groene plant (para
sieten uitgezonderd), die nu eenmaal op een bepaalde plaats groeit, tot fysische en
chemische factoren - licht, lucht, water en voedingszouten - beperkt zijn. Sinds LIEBIG
weet men, dat biogene factoren niet noodzakelijk zijn, al is in de laatste tijd gebleken,
dat sommige organisch-chemische verbindingen de groei kunnen bevorderen. Wel
kunnen voor de vestigi?ig van de plant en het voortbestaan van de soort twee dierlijke
invloeden, nl. bestuiving en zaadverspreiding, onmisbaar zijn. Dit geldt uiteraard niet
voor planten, die door wind en/of water bestoven en verspreid worden. De ecologie
heeft echter niet alleen te maken met de primaire levenseisen van een bepaald orga
nisme, maar ook met alle factoren die op een bepaalde standplaats op een organisme
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inwerken - zoals oorzaken van het voorkomen, levenskracht, aantal individuen van
een of meer soorten op een bepaalde standplaats -, en met de vraag, hoe het organisme
zich onder invloed van die factoren kan handhaven en hoe het aan de omstandig
heden is aangepast. In beide opzichten zijn de biotische factoren belangrijk, ook al
werken zij in een aantal gevallen indirect, doordat het ene organisme de fysisch-chemische omstandigheden voor het andere wijzigt. Een voorbeeld is de beschaduwing van
een bosplant door een boom. Essentieel voor de bosplant is niet de aanwezigheid van
die boom - laat staan van juist een bepaalde soort boom - maar van een relatief hoge
luchtvochtigheid, weinig uitdrogende wind, een gelijkmatig microklimaat, alsmede
vaak het vermogen, om met weinig licht toe te kunnen, in tegenstelling tot sterkere
soorten, die bij vol licht deze bosplant zouden kunnen verdringen. Dat deze concurrentiefactor niet altijd van belang is, blijkt bv. hieruit, dat sommige soorten die in
Nederland vrijwel uitsluitend in bos gevonden worden, in een vochtiger en gelijk
matiger klimaat (b.v. Ierland) in het open veld groeien.
Intussen zijn de directe biotische invloeden - dus degene, die niet via wijziging van
het fysisch en chemisch milieu inwerken - niet beperkt tot bestuiving en zaadversprei
ding. Naast deze voor het voortbestaan van vele soorten noodzakelijke factoren zijn
er andere, die de planten rechtstreeks beïnvloeden, zonder voor hen van direct nut te
zijn; ze zijn integendeel schadelijk of zelfs dodelijk. Dit zijn de fytofagie, d.i. het eten
van planten, b.v. het grazen, de aantasting door plantenziekten en de directe concur
rentie van andere planten. Wel is het grazen voor het voortbestaan van vele soorten
weideplanten noodzakelijk, omdat zonder beweiding grasland zou dichtgroeien tot
bos. Deze voor de plant nuttige kant van het grazen is echter in tegenstelling tot de
schadelijke, indirect.
2. INDELING VAN BIOTISCHE FACTOREN

Men kan de biotische factoren op verschillende manieren indelen; voor de hand ligt
een onderscheiding van directe en indirecte invloeden. Om praktische redenen kiezen
wij echter een verdeling in dierlijke en plantaardige invloeden. Wij komen dan tot het
volgende schema, dat geen volledigheid beoogt.
Dierlijke factoren
a.
b.
c.
d.
e.

Bestuiving
Disseminatie (verspreiding)
Strooiselvertering en grondbewerking door dieren
Fytofagie (vraat) en dierlijke bemesting
Brand

Plantaardige factoren
A. Directe beïnvloedingen
1. Directe afhankelijkheidsbetrekkingen
a. Parasitisme
b. Symbiose
c. Epifytisme
d. Lianen
2. Concurrentie (in engere zin)
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B. Indirecte beïnvloedingen
1.
2.
3.
4.
5.

Prioriteit
Bescherming
Invloeden via het strooisel
Chemische invloeden
Andere (niet nader geanalyseerde) invloeden

3. DIERLIJKE FACTOREN

a. Bestuiving
De kruisbestuiving van de meeste opvallende bloemen is het werk van vliegende
insekten (vooral bijen, hommels, vlinders en vliegen) en in de tropen soms ook van
vogels en vleermuizen. Vele belangrijke gewassen, zoals fruit, de meeste groenten,
kruisbloemigen, komkommers, zijn voor hun bestuiving geheel van insekten afhanke
lijk, tenzij de kweker kunstmatige bestuiving toepast. Honingbijen zijn als bestuivers
bijzonder doelmatig door hun gewoonte om op iedere vlucht slechts één soort bloemen
te bezoeken, zodat zuiver stuifmeel van de ene bloem rechtstreeks wordt overgebracht
op een andere van dezelfde soort.
De meeste planten die door insekten bestoven worden vertonen bijzondere aanpas
singen aan deze factor. Zij vallen op door grootte, kleur of opeenhoping van de bloe
men; zij geuren; de stampers en meeldraden zijn zo gebouwd en gerangschikt, dat het
insekt ze bij een bezoek moet raken ; het stuifmeel is kleverig. Een aantal soorten ver
toont een nog verdergaande specialisatie ; de verscheidenheid daarvan is groot : sporen
als bij Akelei (Aquilega vulgaris), Viool (Viola spec.) en Ridderspoor (Delphinium
spec.), heterostylie bij Primula, beweeglijke meeldraden bij Berberis en met een ander
mechanisme bij Salvia, enz.
Zulke vérgaande specialisaties brengen uiteraard met zich mee, dat bepaalde plantesoorten volkomen afhankelijk zijn van één soort of één type insekt. Bij economisch
belangrijke gewassen verdient dit insekt bijzondere aandacht. Verbouw van rode kla
ver in Australië werd eerst mogelijk na invoer van hommels; vanille - een tropische
orchideeënsoort - moet met de hand bestoven worden, wanneer zij wordt gekweekt
buiten het verspreidingsgebied van het speciale insekt, dat haar bestuift.
h. Disseminatie (verspreiding)
Onder disseminatie verstaat men het transport van bepaalde gedeelten van een plant,
diasporen genaamd (meestal zaden of sporen, minder vaak vruchten of schijnvruchten,
soms bloeiwijzen, twijgen of zelfs de plant als geheel), zodat daardoor de voortplanting
van de soort op een andere plek mogelijk wordt.
Disseminatie kan worden bewerkt door wind, water, dier en mens. Wind is zonder
twijfel de belangrijkste en meest voorkomende bewerker. Wind en water zijn echter
geen biotische factoren en worden dus niet verder besproken. Blijft dus over de disse
minatie door dieren (zoöchorie) en die door de mens (antropochorie).
Verspreiding door dieren. Men onderscheidt gewoonlijk epi- en endozoöchorie, al naar gelang de diasporen uitwendig vervoerd worden (aan poten, veren, vacht
enz.) resp. inwendig (via de spijsverteringsorganen). In ecologisch opzicht, nl. ten op
zichte van het effect voor flora en vegetatie, is het echter van meer belang een indeling
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te maken in zoöchorie op afstand, dus door vogels, en plaatselijke zoöchorie, die door
zoogdieren, vogels en mieren geschiedt. In een aantal gevallen kunnen ook plantenetende, steppebewonende zoogdieren, die snel grote afstanden afleggen, verspreiding
op afstand bewerkstelligen, maar in West-Europa speelt dit geen rol. Met het oog op
de plaatsruimte zal op de verspreiding door dieren niet verder worden ingegaan.
Verspreiding door de mens. Evenals de dieren, verspreidt de mens zaden en
vruchten, maar over veel grotere afstanden en met veel drastischer gevolgen voor de
plantengroei. Dit geldt vooral voor gebieden, die vanuit Europa intensief gekoloni
seerd werden. Zo zijn tenminste 60 % van de kruidachtige wilde planten van de Ver
enigde Staten niet oorspronkelijk inheems, doch ingevoerd uit alle werelddelen. Vaak
worden planten als siergewassen ingevoerd, om dan te verwilderen en in het nieuwe
gebied in te burgeren. Andere soorten worden toevallig vervoerd, hetzij samen met
zaden van gewenste soorten, hetzij in wol, met katoenafval e.d. In vele gevallen is deze
invoer van veel nut gebleken. De meeste cultuurgewassen zijn opzettelijk verbreid, of
veredeld door hen te kruisen met van elders verkregen genetisch materiaal.
Ongelukken zijn echter ook niet uitgebleven. De invoer van de Waterpest (Elodea
canadensis) in West-Europa heeft veel schade aan de wateren berokkend, evenals die
van de Waterhyacint in Noord-Amerika. Voor dieren geldt hetzelfde, getuige de ramp
zalige gevolgen van de invoer van de muskusrat in Europa, van het konijn in Australië,
van de spreeuw en de huismus in de Verenigde Staten.
c. Strooiselvertering en grondbewerking door dieren
De microfauna, die zich in de bovenste bodemlagen bevindt, bestaat uit grote aan
tallen protozoën, nematoden en raderdieren. Daarbij voegen zich vele macroscopische
wormen, mijten en insekten, o.a. springstaarten, kevers en de larven van tal van andere
groepen, en ten slotte ook zoogdieren, vnl. muizen en mollen. In het algemeen wisselt
het aantal dieren onder invloed van dezelfde factoren, die de microflora bepalen; de
grootste aantallen vindt men in gronden met een hoog gehalte aan organische stof.
Alle dragen bij tot de afbraak hiervan, en alle voeden zich direct of indirect (insekteneters, b.v. de mol) met een deel van de produkten van deze vertering. Voor de stof
kringloop in de grond en voor de verbetering van de bodemstructuur is dit van groot
belang. Van de macroscopische fauna zijn de regenwormen wel het meest werkzaam,
omdat zij ook de grond zelf eten en weer uitwerpen en dus mineraal en organisch
materiaal dooreenmengen. Men heeft wel gemeend, dat zulks op cultuurgrond van
weinig belang zou zijn, en dat het nuttig effect alleen groot zou wezen in meer natuur
lijke gronden, zoals bosgronden. Hiervan is men evenwel teruggekomen, sinds de be
tekenis van organische bemesting (compostering) is ingezien.
Ook de Nederlandse bodemkundigen beseffen in de laatste jaren steeds meer het be
lang van wormen en hun in de grond levende predatoren (vnl. mollen) voor de bodem.
Onder de invloed van het klimaat neigt de grond tot heterogenisatie (vorming van een
gelaagd bodemprofiel), maar de zoögene invloed werkt dit tegen en bevordert de
homogenisatie.
Regenwormen zijn veel talrijker in vruchtbare dan in arme gronden. Men kan zeg
gen, dat zij vruchtbare gronden verbeteren, maar op arme weinig nut hebben.
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d. Fytofagie (vraat) en dierlijke bemesting
Het gegeten worden door dieren is voor het plantenrijk een der belangrijkste biotische factoren. Men spreekt gewoonlijk van „herbivorie", een term die min of meer
synoniem is met „grazen", maar dit is een te eng begrip, want de vraat omvat niet al
leen Herbae (d.i. „kruiden"; men verstaat er in dit verband echter mede „grassen"
onder), doch ook houtige gewassen, kiemplanten, zaden, vaatcryptogamen, mossen,
fungi, algen, fytoplankton, enz. Planteneters vindt men uiteraard in alle groepen van
het dierenrijk; de economisch belangrijkste zijn de insekten en de zoogdieren.
De invloed van de fytofagie blijft niet beperkt tot de vraat op zichzelf ; zij brengt
allerlei indirecte gevolgen mee, zoals bemesting, verandering van de bodemstructuur
door betreding, bodemerosie bij overmatige beweiding, en begunstiging van de nietgegeten plantesoorten, die nu een voorsprong in de concurrentie krijgen. In theorie
zou het juist zijn deze aspecten afzonderlijk te behandelen, doch dat zou in dit bestek
te veel plaatsruimte vergen.
Hoewel de planteneters enorme hoeveelheden voedsel verslinden, leidt dit slechts in
bijzondere gevallen tot verdelging van planten. Het meest ingrijpend is het eten van
zaden en kiemplanten. De grote voedingswaarde van zaden maakt hen tot een gezocht
voedsel. De hoeveelheid zaad, die een bepaald plantetype voortbrengt, wisselt van
jaar tot jaar aanzienlijk; wanneer de oogst klein is, kan hij door zaadetende dieren
geheel opgegeten worden. De factor voedselvoorkeur speelt hier, evenals bij het grazen,
een grote rol. Kleine zaden worden vaak versmaad wanneer grotere beschikbaar zijn.
Ook kiemplanten zijn om hun sappigheid en vermoedelijk eveneens om bepaalde
waardevolle bestanddelen (vitaminen e.d.), zeer geliefd. Een te dichte wildstand in
bossen doet alle kiemplanten verdwijnen, zodat natuurlijke verjonging onmogelijk
wordt (b.v. de wildbaan van de Hoge Yeluwe). Het bosareaal is in de loop der eeuwen
dan ook aanmerkelijk ingekrompen door de gewoonte, in het bos vee te laten weiden.
Hier staat echter ook een positieve invloed tegenover : de kieming van allerlei boom
soorten, b.v. de eik, wordt bevorderd, doordat bepaalde dieren, vooral wilde zwijnen,
de bosbodem omwoelen en daardoor voor kieming geschikte omstandigheden schep
pen.
Het aantal rupsen, bladwesplarven en andere insekten kan zo sterk toenemen, dat
zij gehele bossen kaalvreten, hetgeen bij herhaling tot massaal afsterven kan leiden.
Het is niet mogelijk de vele over dit onderwerp verschenen publikaties in dit bestek
aan te halen ; de lezer zij echter gewezen op de dramatische maar in wezen exacte
schildering van zo'n proces in „Niels Holgerssons wonderbare reis" door SELMA
LAGERLÖF. Men herinnere zich voorts de sprinkhanenplagen, die Noord-Afrika en
Zuidwest-Azië teisteren, de vernietiging van de oorspronkelijke flora van streken in
Australië door het voor de jacht ingevoerde konijn en de algehele ontbossing van St.Helena door geiten. De kudden antilopen, buffels en olifanten in Midden-Afrika beinvloeden de vegetatie in sterke mate door vraat, tred en bemesting ; in het Albertpark
in de Belgische Kongo b.v. is de dichtheid van het wild plaatselijk zo groot, dat vele
stikstofminnende plantesoorten in de savanne zijn binnengedrongen en daar gezel
schappen vormen. Aanzienlijke gedeelten van het Nederlandse duingebied, die thans
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boomloos en grazig of zelfs rul en bijna onbegroeid zijn, zouden zonder konijnen met
bos of struikgewas bedekt zijn; wij moeten afwachten, wat in dit opzicht de gevolgen
van de myxomatose zullen blijken te zijn.

FIG. 1.

Meidoorn - berken - struweel in
de duinen van Voorne. De voor
grond is kaal als gevolg van te
sterke begrazing door konijnen

FIG. 2.

Ligusterpol, zich handhavend in
terrein dat tengevolge van te
sterke begrazing door konijnen
bijna geheel ontbloot is. Duinen
van Voorne
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FIG. 3.
Wanneer de heide niet meer beweid, ge
brand of geplagd wordt, slaan er eiken en
berken op

Anderzijds moet er nogmaals op worden gewezen, dat vele plantesoorten hun be
staan danken aan het grazen, omdat deze factor hun milieu in stand houdt; zij zouden
anders zijn weggeconcurreerd, vooral door schaduw, daar in de meeste klimaten (be
halve de zeer koude of droge) de natuurlijke ontwikkeling (successie) der begroeiing
van grasland naar bos leidt. Dit geldt ook voor heiden, die niet meer beweid, gebrand
of geplagd worden (fig. 3).
Wanneer wij de beweiding van ecologisch standpunt nader bezien, valt onze aan
dacht eerst op de voedselvoorkeur. Men kan voor iedere plantenetende diersoort de
beschikbare plantesoorten rangschikken in een reeks van zeer begeerd naar geheel
versmaad. De minder smakelijke soorten hebben in de concurrentiestrijd de voorrang.
Bij graslandverbetering met als doel de soortelijke samenstelling van het grasland te
beïnvloeden moet men steeds zowel met de smakelijkheid als met de voedingswaarde
der soorten rekening houden. In streken met een minder intensieve weidebouw dan in
Nederland, b.v. in de Verenigde Staten, kan het van belang zijn er op te letten, dat men
verschillende plantengezelschappen op verschillende tijdstippen laat beweiden, omdat
de seizoenperiodiciteit der gezelschappen uiteenloopt, zodat zij niet alle in dezelfde tijd
van het jaar een optimaal rendement geven.
Beweiding kan een plant beschadigen, hetzij omdat verwijdering der groene delen de
assimilatie belemmert, hetzij omdat het betreden slecht verdragen wordt. Soms kan
regelmatige beweiding de normale groeiwijze van een plant zodanig wijzigen, dat,
wanneer het struiken of bomen betreft, het landschapsbeeld er ingrijpend door ver
andert (fig. 4). Een indirect gevolg van intensieve beweiding kan zijn de erosie, die in
treedt als het plantendek te zeer beschadigd wordt. Droogteperioden kunnen dit sterk
in de hand werken, doordat de planten dan een opeenhoping van schadelijke invloeden
te verwerken krijgen. Anderszijds kunnen planten, waarvan de spruiten door bewei
ding regelmatig kort worden gehouden, droogte vaak beter weerstaan dan volledig
ontwikkelde individuen, omdat zij minder water nodig hebben.
Ten gevolge van overmatige beweiding is het landschap van uitgestrekte gebieden in
Noord-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, Zuid-Europa, West-Azië en Australië vol88

FIG. 4.
Beweiding door vee heeft de normale groei
vorm van deze vlieren (Sambucus nigra)
geheel veranderd en een ogenschijnlijk
mediterraan landschap teweeggebracht.
Duinen van Schiermonnikoog

ledig gewijzigd; zij hebben een woestijnkarakter gekregen. „De Arabieren zijn niet de
zonen, doch de vaders der woestijn". De boomgrens in vele gebergten, b.v. in de Alpen,
ligt ten gevolge van beweiding lager dan zij van nature zou liggen.
Het valt buiten het bestek van dit overzicht nader op de weidebouw in te gaan.
e. Brand
Brand wordt niet door alle ecologen als een biotische factor beschouwd; vooral
Amerikaanse onderzoekers wijzen erop, dat brand door blikseminslag kan ontstaan en
dus als atmosferische factor gezien moet worden. Zonder te ontkennen, dat zulke
branden kunnen voorkomen, moeten wij toch vaststellen, dat de meeste branden door
de mens worden veroorzaakt.
Het vuur is de meest ingrijpende en vermoedelijk ook de oudste hulp van de mens in
zijn strijd tot vernietiging van de oorspronkelijke vegetatie. Verwoestend werkt brand
op oppervlakkige, weinig ontwikkelde bodems boven moedergesteente; eveneens in
het door het klimaat bepaalde overgangsgebied tussen woud en steppe. Regeneratie
van het woud stuit hier op grote moeilijkheden. In humide gebieden met diepe bodems,
waar de regeneratie na brand niet uitblijft, is brand een normale en periodieke ver
schijning; in alle extensief-agrarische gebieden is hij zelfs een cultuurvorm. Men brandt
om heide, grasland of rietland te verbeteren (dit laatste wordt ook in Nederland nog
veel gedaan), om houtgewas te verdelgen, om de honingopbrengst van bijenweiden te
verhogen, vaak ook uit vernielzucht of onachtzaamheid. Boekweitbrandcultuur op
hoogveen werd vroeger in ons land veelvuldig bedreven. In bossen kan brand een
soortgelijk effect hebben als kaalkap en kenmerkende tijdelijke vegetatietypen in het
leven roepen (fig. 5).
Het tropisch regenwoud is tegen vuur bestand; het heeft in de cultuurgeschiedenis
der aarde dan ook - afgezien van de begroeiing van niet of zeer moeilijk toegankelijke
plaatsen (hooggebergte e.d.) - langer dan alle andere vegetatietypen als „maagdelijk
woud" standgehouden. Eerst moet de boomlaag van het regenwoud gekapt worden;
dan begint de periodieke brandcultuur, die de regeneratie van het oerwoud verhindert
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FIG. 5.
Door brand en door kaalkap ontstaan in
het eikenberkenbos op leemgronden in
heuvelland een kenmerkende vegetatie van
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) en
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). Pla
teau van Vaals

zolang men er mee doorgaat; het oerwoud verdwijnt voorgoed, wanneer de bodem
wegspoelt en de naakte rots overblijft.
4. PLANTAARDIGE FACTOREN

Planten beïnvloeden elkaar in hoge mate, zowel rechtstreeks als indirect: men
spreekt van onderlinge betrekkingen (interrelaties). Reeds in de vorm van de plant
blijkt dit duidelijk; men kan de aard van het gewas beïnvloeden door een bepaalde
plantafstand toe te passen. De bosbouwer maakt hiervan gebruik om kwaliteitshout te
kweken. Uien, bieten, peen, aardappelen krijgen kleinere bollen, wortels en knollen,
naarmate ze dichter opeengeplant worden, en men kan zelfs voor een gegeven bodem
en een gegeven klimaat de grootte van het ondergrondse produkt berekenen als een
functie van de plantafstand.
Behalve de grove vorm, weerspiegelt ook de anatomie de inwerking van omringende
planten; het schoolvoorbeeld is het onderscheid in bouw tussen licht- en schaduwbladeren en het daarmee samenhangende fysiologische onderscheid. Vitaliteit, perio
diciteit, reproduktievermogen (b.v. niet of later bloeien bij schaduw) worden evenzeer
beïnvloed. In ecologisch opzicht is echter wellicht het meest van belang, dat ook de
grootte van het areaal en de standplaatskeuze van de meeste soorten mede afhangt
van de inwerking van andere planten. De „ecologische amplitude", het factorentraject
waarbinnen een plant kan leven, is in vele gevallen geheel verschillend al naarmate men
de plant op zichzelf (kweekproeven) dan wel in de vegetatie (natuurlijke omgeving of
proefvelden) bestudeert.
De ecologie tracht de verschillende plantaardige invloeden in hun aard en werking
te onderscheiden en in te delen. Een moeilijkheid hierbij is, dat de natuur zich niet aan
onze grenzen stoort. Van praktisch standpunt schijnt het b.v. voor de hand te liggen,
een indeling te maken in „gunstige" en „ongunstige" invloeden, bezien van het stand
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punt van de soort waarvan men de beïnvloeding onderzoekt. Dit is echter kunstmatig.
Een boom wordt door naburige bomen in zijn groei belemmerd en eventueel onder
drukt (ongunstige invloed) doch tevens vormen de bomen tezamen een bosklimaat,
dat een echte bosboom niet kan missen (massa-effect ; gunstige invloed).
De bomen van een bos beschermen de kruidenvegetatie door een hiervoor gunstig
microklimaat te scheppen en aan lichtminnende concurrentkruiden het leven onmoge
lijk te maken. Enerzijds hebben ze voorrang boven de kruiden voor zover ze het licht
voor deze onderscheppen; anderzijds moeten de oppervlakkig wortelende bomen
echter - wat betreft de factor water - met de kruidlaag concurreren, en zelfs kaapt deze
laatste het water soms voor de wortels weg. Er zijn gevallen onderzocht waaruit bleek,
dat een dennenbos kan afsterven doordat een dichte ondergroei van bosbessen het
regenwater verbruikt.
Uit dit voorbeeld moge blijken, dat veelal allerlei vormen van beïnvloeding tege
lijkertijd naast elkaar of zelfs tegen elkaar in werken. Slechts met dit voorbehoud is het
mogelijk, de alleen in theorie „afzonderlijke" factoren te bespreken.
A. Directe beïnvloedingen
Hieronder worden de beïnvloedingen verstaan, welke rechtstreeks van plant tot
plant werken.
1. Directe afhankelijkheidsbetrekkingen
Onder een afhankelijkheidsbetrekking verstaat men een speciale relatie tussen twee
organismen, waarbij de ene profiteert of waarvan beide wederzijds voordeel genieten.
a. Parasitisme
Parasieten noemt men de planten, die het sterkst aan andere organismen gebonden
zijn, doordat zij daaraan voedsel onttrekken en zonder dit voedsel niet kunnen leven.
Echte parasieten bezitten dan ook geen bladgroen. Wanneer de levensvoorwaarden
voor de gastheer gunstig zijn, kan een zekere mate van parasitisme verdragen worden
zonder dat hiervan veel blijkt. Parasitaire schimmels en bacteriën treden bijna overal
en voortdurend op, maar zij veroorzaken geen ernstige storing in een levensgemeen-

FIG. 6.
Stofzaad (Monotropa glabra), een bladgroenloze hogere
plant, parasiterend op bodemschimmels

schap, tenzij de omstandigheden voor hen bijzonder gunstig worden. Zo ziet men
b.v. in onze duinen vele berken ten offer vallen aan de Berkezwam (Polyporus
betulinus), doch dit betreft alleen bomen, waarvan de vitaliteit toch reeds zeer verzwakt
was b.v. ten gevolge van het dalen van het grondwaterpeil.
Dat parasitaire schimmels in het cultuurlandschap zeer schadelijk kunnen zijn, is
voldoende bekend; wij volstaan met het noemen van de iepeziekte (Graphium ulmï).
Bekende parasieten onder de hogere planten, welke op andere hogere planten para
siteren zijn in onze gewesten de bremrapen (Orobanche sp.) en warkruiden (Cuscuta sp.)
alsmede het op schimmels woekerende Stofzaad (Monotropa glabra) en in de tropen de
Rafflesiaceae en Balanophoraceae. Wanneer planten wel bladgroen hebben, dus zelf
koolhydraten kunnen bereiden, maar bij wijze van bijvoeding toch wortels van andere
planten uitzuigen, spreekt men van halfparasieten : men denke aan de Maretak (Viscum
album), die op kalkgrond op populieren, appels en peren groeit (in ons land vrijwel
alleen in Limburg), bekende Scrophulariaceae als Ratelaar (Rhinanthus sp.) en Hengel
(Melampyrum pratense), en in zuidelijke streken Santalaceae en Loranthaceae.
b. Symbiose
Onder symbiose (in engere zin) verstaat men het verschijnsel, dat tot twee verschil
lende soorten behorende individuen in aanhoudend ruimtelijk contact met elkaar leven
en daarvan wederzijds voordeel genieten. Wij bespreken hier slechts de twee volgende
voor de praktijk belangrijke vormen van symbiose.
Stikstofbinding door symbionten. Het is reeds lang bekend dat de wortels
der meeste leguminosen op gallen gelijkende knolletjes vormen, die door bacteriën
(Rhizobium) bewoond worden. Deze bacteriën leggen atmosferische stikstof vast in
organische verbindingen, waarvan de vlinderbloemige kan profiferen. Laatstgenoemde
op zijn beurt levert de bacteriën voedsel en water. Knolletjes van overeenkomstige
vorm en functie, maar eventueel bewoond door andere stikstofbindende micro
organismen (b.v. actinomyceten), zijn o.a. aangetoond op de wortels van Aïnus,
Elaeagnus, Hippophae en Myrica. De bosbouw maakt hiervan b.v. gebruik door
douglas-aanplantingen op nitraatarme gronden te mengen met de Grauwe Els
{Alnus incana).
De knolletjesbacteriën der leguminosen dringen de wortels binnen door wortelharen
en leven in de aanvang parasitisch. Onder anaërobe omstandigheden gaan zij zich
eveneens als parasieten gedragen. In goed ontwikkelde knolletjes vormen de bacteriën
aminozuren; het is niet met zekerheid bekend, hoe deze door de hogere plant „over
genomen" worden. Wel staat het vast, dat leguminosen goed groeien in geënte stikstofvrije bodem en dat het stikstofgehalte van de grond door het zaaien of planten van
leguminosen sterk toeneemt; eveneens, dat de knolletjes zich slechts zwak ontwikke
len, wanneer opneembare stikstof voorhanden is. Dit laatste geldt ook voor Alnus,
Myrica en Hippophae.
Er zijn zowel effectieve als niet-effectieve bacteriënstammen bekend; de laatste
vormen wel knolletjes, maar binden geen stikstof. Het is echter gebleken, dat er ook in
de plant erfelijke factoren zijn, die het nuttig effect van stikstofbindende bacteriën
ongunstig beinvloeden. Er is zelfs een klavervariëteit gevonden, die resistent is tegen
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infectie met iedere Rhizobium-stam en dus alle stikstof van buiten af moet betrekken.
In Engeland doet zich het probleem voor, dat de grond hier en daar rijk is aan on
werkzame klaversymbionte Rhizobiums; men tracht deze te verdringen door het zaad
te enten met effectieve bacteriën, een toepassing van de concurrentiefactor dus.
Niet alleen in de landbouw, doch ook in de bosbouw hebben de symbionten der
leguminosen praktische betekenis: het is gebleken, dat het mengen van allerlei op
standen met Robinia pseudacacia een economisch rendabele methode is om de hout
opbrengst te verhogen.
Mycotrofie. De voedselvoorziening van de meeste hogere planten (vaatplanten
en mossen) is rechtstreeks gekoppeld aan de voeding van hogere fungi (paddestoelen
en schimmels). Dit verschijnsel noemt men mycotrofie. De hyfen van het mycelium
vergroeien met ondergrondse delen van de hogere plant, speciaal wortels, tot een ge
heel dat men mycoriza noemt. De fungus is bijna altijd hetzij een basidiomyceet b.v.
Amanita, Boletus, Lactarius, Russula, hetzij een fycomyceet.
Het optreden van de mycoriza maakt het mogelijk, dat in humeuze grond de humus
verteerd wordt en dat zodoende de stikstof weer ter beschikking van de fanerogamenvegetatie komt. Op alle humeuze gronden is het aantal mycotrofe soorten dan ook
groot: zij hebben er een overwegend aandeel in het vegetatiedek. Op jonge, humusarme gronden, zoals droogvallende IJselmeerpolders, de eerste duinenrij langs het
strand of het juist begroeid rakende wad, ontbreken de mycorizasoorten daarentegen
geheel. Hoe verder men van het strand of wad naar binnen gaat, hoe meer mycotrofe
soorten men ziet optreden. In mindere mate ziet men dit bij het weer begroeid raken
van een brandvlakte in een bos.
c. Epifytisme
Van epifyten spreekt men, als bepaalde planten op andere planten groeien, zonder
daaraan voedsel te onttrekken. Hiertoe behoren niet de lianen, doch alleen planten die

FIG. 7.

Muursla (Mycelis muralisJ als facultatieve
epifyt op een knotwilg.
Amerongen

op andere planten wortelen. Men kan daarbij de obligate epifyten, die uitsluitend epifytisch kunnen leven, onderscheiden van de facultatieve, die ook op de grond kunnen
groeien. Obligate epifyten spelen een zeer belangrijke rol in de tropische wouden; hier
toe behoren tal van Orchidaceae, de Bromeliaceae, vele varens, mossen en levermossen.
In ons land zijn alleen een aantal op boomstammen levende korstmossen en enkele
mossen obligate epifyten. Facultatieve epifyten zijn b.v. de op knotwilgen levende
hogere planten ; een locale voorkeur (in het alluviale poldergebied) voor dit milieu ver
toont alleen de Eikvaren (Polypodium vulgare).
Meer dan alle andere ecologische plantengroepen zijn epifyten direct van de neer
slag afhankelijk voor hun watervoorziening; zij moeten aan het verdragen van droogte
zijn aangepast, tenzij zij in zeer neerslagrijke klimaten of zeer vochtige microklimaten
leven.
d. Lianen
Lianen (zie fig. 8) zijn vaatplanten, die in de grond wortelen en hun stengels min of
meer verticaal houden door andere planten (of eventueel niet-levende objecten) als
steun te gebruiken. Deze groeiwijze heeft voor de plant het voordeel, dat hij meer licht
kan bereiken met een maximale besparing aan steunweefsel. Men kan dus zeggen, dat
lianen parasiteren op de steun weefsels van andere planten; maar wat hun voedsel-

FIG. 8.
Bosrank (Clematis vitalba),
een liaan op kalkrijke gron
den. Gerendal
Foto Dr. D. Noordam
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voorziening betreft bestaat er tussen echte lianen en de plant, waarop zij groeien, geen
verband. Er bestaan evenwel allerlei overgangen tussen lianen en klimmende para
sieten, evenals tussen lianen en epifyten. Sommige soorten ontkiemen op de schors van
bomen en leven als epifyten tot hun wortels de grond bereiken; dan worden zij lianen.
Een voorbeeld zijn de „boomwurgende" ficussoorten in de tropen.
De talrijkheid van lianen varieert al naar de vochtigheid en warmte van het klimaat;
in vochtige tropische streken hebben zij de grootste betekenis.
2. Concurrentie
Concurrentie treedt op wanneer twee of meer planten gezamenlijk hogere eisen aan
hun omgeving stellen dan die omgeving ter beschikking heeft. Als definitie zou kunnen
gelden: concurrentie is de gelijktijdige aanspraak van verschillende individuele plan
ten op een zekere hoeveelheid ruimte, water of voedsel, waarbij deze planten elkaar
wederzijds beperken in hun uitbreidingsmogelijkheden. Concurrentie kan dus niet
in het geding zijn ten opzichte van een factor, die in overmaat aanwezig is; zo kan
er bij een vegetatie van waterplanten geen sprake zijn van concurrentie om water.
In een pioniervegetatie, d.i. een losse en open jonge begroeiing op voorheen kale
bodem (b.v. droogvallende IJselmeerpolders), is er geen sprake van concurrentie,
zolang de planten elkaar niet raken, ook niet met hun wortelstelsels. Overigens treedt
concurrentie echter altijd op; zij bepaalt grotendeels de samenleving der planten.
Tot de concurrentie om water (in engere zin) worden hier alleen die gevallen gere
kend, waarbij de wortels elkaar op gelijk niveau ontmoeten; vangt de ene het regen
water of opstijgende water op, voor dat het de wortels van de andere heeft kunnen be
reiken, dan heeft men met een voorbeeld van prioriteit te doen (zie blz. 98). Deze vorm
van concurrentie treedt overal op waar water in het minimum is en is zowel in grasland
als op akkers en in bossen in aride of semi-aride gebieden van het grootste belang.
Het is van belang, zich goed voor ogen te stellen, hoe zelfs aanvankelijk uiterst
geringe verschillen tussen gelijk gekiemde individuen ten slotte toch tot een aanzien
lijke voorsprong van de sterkste kunnen leiden.
In dit geval hebben we dan nog te maken met individuen, die precies tegelijk kiemen
en zich aanvankelijk gelijk gedragen. In de natuur is dit zelden het geval, zelfs niet in
groepen van individuen van dezelfde soort. Niet alle zaden komen tegelijk op een be
paalde plaats en niet alle hebben dezelfde lotgevallen ondergaan ; hun rustperiode kan
verkort of verlengd zijn, door vorst, belichting, onderdompeling in zeewater, enz. De
vroegst kiemende planten zijn natuurlijk in het voordeel. Ook als de zaden niet ver
voerd worden, maar om de moederplant neervallen, zijn ze doorgaans niet tegelijk ge
rijpt en kiemen ze dus ook niet tegelijk. Hoe groter het verschil in tijd tussen de kie
mingen en hoe dichter de zaadstrooiing, des te meer hebben de eerste gekiemde planten
kans, hun positie te handhaven. Vaak zijn er tellingen gedaan waaruit blij kt, hoe weinig
zaden zich ten slotte geheel ontwikkelen.
Dit trapsgewijs sterker worden van de strijd om het bestaan is vooral duidelijk in
planten gezelschappen, die uit meer etages zijn opgebouwd, zoals bossen. Een van de
opvallendste uitingen is het lichter worden van een niet gedund woud door het uitval
len van bomen. Op een gegeven oppervlakte kan slechts een bepaald maximum aantal
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FIG. 9. Concurrentie tussen Waterlelies (Nymphaea alba) en Mattenbies (Scirpus lacustris) plus

Riet (Phragmites communis) in een verlandende laagveenplas. Foto: J. van Dijk

volledig ontwikkelde individuen van een soort tot ontplooiing komen. In de Ameri
kaanse landbouw heeft men in dit verband op grote schaal geëxperimenteerd om de
optimale afstand tussen de individuen van een gewas te vinden, dus om na te gaan, bij
welke afstand men de grootste opbrengst verkrijgt. Vooral bij tarwe en katoen bleek
een minder dichte stand dan de gebruikelijke een betere opbrengst te geven.
Hebben wij tot dusver hoofdzakelijk de concurrentie tussen planten van eenzelfde
soort beschouwd, in de natuur komt concurrentie tussen planten van verschillende
soorten uiteraard veel meer voor (fig. 9). De concurrentie tussen verschillende soorten
van een vegetatie is des te heftiger, naarmate zij meer overeenkomen in hun levens
voorwaarden, hun groeiwijze en hun periodiciteit, d.i. hun ontwikkelingsgang in de
loop van het jaar. In een gesloten groep van individuen van één soort kunnen dan ook
zeer moeilijk andere soorten binnendringen, wanneer deze in genoemde opzichten
sterk met die soort overeenkomen. Wanneer men b.v. te maken heeft met een pionier
vegetatie, die uit soorten bestaat welke zich gemakkelijk vegetatief voortplanten - dus
klonen vormen - zullen die klonen elkaar niet spoedig doordringen. Een voorbeeld is
de rietzoom langs onze plassen, bestaande uit een mozaiek van klonen van Riet (.Phrag
mites communis), Lisdodde (Typha sp) en Mattenbies {Scirpus lacustris), die elkaar nau
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welijks doordringen. Tussen die hoog opgaande monocotylen vestigen zich echter wel
soorten met een andere levensvorm, zoals de Grote Boterbloem (Ranunculus lingua),
die geen rizoom heeft, of een klein plantje als de Kleinste Egelskop (Sparganium mini
mum).
Voor de mogelijkheid van het samenleven van talrijke soorten op een beperkte
ruimte is de verschillende concurrentiekracht der afzonderlijke soorten van groot be
lang. Die concurrentiekracht hangt af van de mate en het tempo van generatieve en
vegetatieve voortplanting, van de grootte van de plant, haar groeiwijze en van haar
vermogen, de plaats die ze eenmaal inneemt, te handhaven. Dit laatste vermogen
hangt er weer grotendeels van af, of de soort plastisch is, d.w.z. of de individuen zich
in levensvoorwaarden en groeiwijze gemakkelijk actief kunnen aanpassen aan ver
anderende omstandigheden. Morfologisch-ecologisch plastische soorten als Klimop
(Hedera helix) of Veenwortel (.Polygonum amphibium) hebben een grote voorsprong in
de concurrentiestrijd.
Men kan de concurrentiekracht experimenteel bepalen door proeven te nemen met
reinculturen en gemengde culturen van bepaalde soorten, waarbij men de bodem- en
klimaatfactoren onder controle houdt. In de vegetatie kan men de concurrentiekracht
nagaan door een proefvak af te grenzen, de vegetatie daarvan nauwkeurig in kaart te
brengen en op gezette tijden de veranderingen te registreren. CAPUTA heeft getracht de
concurrentiekracht van Zwitserse graslandplanten te bepalen. Hij ging na hoe deze
elkander met betrekking tot hun opbrengst beïnvloeden, wanneer zij onder gelijke
omstandigheden gekweekt worden. Daartoe werden telkens twee soorten met elkaar
vergeleken; de concurrentiekracht werd berekend als gewichtsverhouding der verse
opbrengsten der beide soorten gedurende de beide eerste jaren. Op grond hiervan
onderscheidde hij zeven graden van concurrentiekracht. Bij het samenstellen van zaad
mengsels voor kunstweiden is het van belang hiermede rekening te houden.
Dat ten gevolge van de concurrentie soorten in een plantengezelschap geheel anders
op het milieu reageren dan zij afzonderlijk zouden doen, is vaak aangetoond, o.a. door
D. M. DE VRIES. Deze vergeleek o.a. het opbrengstvermogen van verschillende grassen
en combinaties van grassen (kunstmatige gezelschappen) bij bekalking van zure zand
grond. De soorten reageerden in het mengsel anders dan afzonderlijk. Het kwam er
niet meer op aan bij welke pH de soort op zichzelf genomen de beste ontwikkeling had,
maar of ze zich beter dan anders aan een bepaalde zuurgraad kan aanpassen. Zo werd
Engels Raaigras (Lolium perenne) bij lage pH verdrongen door Reukgras (Anthoxanthum odoratum) en Fioringras (Agrostis stolonifera), die weliswaar evenzeer voorkeur
hadden voor niet-zure grond, maar die bij lagere pH een grotere concurrentiekracht
konden ontplooien.
Ook onderzoek van permanente proefvlakten kan tot dergelijke resultaten leiden.
Zo zijn in 1931 resp. 1933 permanente quadraten uitgezet in de brakke graslanden van
de polders Waalenburg op Texel en Ydoorn bij Durgerdam. Naast elkaar werd in
beide gevallen een proefvlakte beweid en een andere buiten de cultuur gehouden. Het
is gebleken, dat de zoutplanten, die eertijds in deze vegetaties voorkwamen, zich in de
beweide percelen tot op heden gehandhaafd hebben, doch in de aan zichzelf overgela
ten begroeiingen geheel verdwenen zijn.
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Zuivere cultures zeggen dus weinig over het gedrag van een soort t.o.v. bepaalde
omstandigheden. Men moet weten hoe de soort in de natuur, in het plantendek rea
geert ; daarvoor is experimenteel vegetatie-onderzoek nodig.
B. Indirecte beïnvloedingen
Indirecte invloeden zijn die, welke slechts werken door middel van wijziging van het
niet-levende, fytopatologische of dierlijke milieu, of via andere planten die als tussen
schakels fungeren.
1. Prioriteit
Onder prioriteit verstaat men een betrekking, waarbij een organisme in een toestand
verkeert, dat het van een bepaalde benodigdheid alles tot zich kan trekken wat het
nodig heeft alvorens een tweede organisme er ook maar iets van kan bemachtigen. Het
begrip houdt dus niet in, dat een bepaalde plant prioriteit zou hebben doordat zij
„eerder" op het terrein aanwezig is, al zou men dit uit het woord kunnen opmaken.
Het is natuurlijk wel mogelijk dat een prioriteit vertonende plant er inderdaad eerder
is, doch ook het omgekeerde kan het geval zijn.
Gedurende de ontwikkeling der vegetatie gaat concurrentie vaak in prioriteit over.
De kiemplanten van bomen en struiken in een bos concurreren met de kruiden en gaan
óf ten gronde, óf zij groeien geleidelijk boven de kruiden uit en krijgen dan prioriteit
daarover ; zij raken dan echter weer in concurrentie met de heesters, om ten slotte daar
weer boven uit te geraken en met de boomlaag in concurrentie te treden. In een levend,
zich verjongend bos vindt dus een voortdurend verticale verschuiving plaats, waarbij
de planten van de ene concurrentiesfeer in de andere komen en over de lagere sferen
prioriteit verkrijgen, terwijl oude en zwakke exemplaren afsterven naarmate de jongere
omhoog komen.
Over het algemeen gebruikt men de term „prioriteit" vooral dan, wanneer het onder
scheppen van de levensbehoefte voor de andere plant óf schadelijk óf indifferent is.
Wanneer de omstandigheid, dat de ene plant een factor verre houdt van de andere,
gunstig gaat worden voor laatstgenoemde, spreekt men van bescherming.
2. Bescherming
Planten kunnen andere planten beschermen tegen warmte en uitdroging, tegen kou
de, tegen wind en tegen vraat door dieren. Bescherming tegen verdamping of omge
keerd tegen water (slagregen en hagel) vindt men in bosvegetaties, waar een aantal
kruiden leeft bij de gratie van het kroondek der bomen; dit zijn dan kruiden die in
tegenstelling tot andere soorten weinig licht behoeven.
Een zeer veel voorkomend verschijnsel is de mutualiteit, d.i. de wederzijdse bescher
ming van een aantal overeenkomstige planten, b.v. in pollen groeiende mossen of in een
bos groeiende bomen, die aldus elkaar beschermen tegen te sterke uitdroging. Dit is
een vorm van „massa-effect". Andere voorbeelden hiervan zijn de bescherming tegen
golfslag door dichte kuddegroei (b.v. de zeebiesvegetaties in de Biesbosch, zie fig. 10),
bescherming tegen blootstuiven door gezamenlijk het stuifzand vast te houden
(zie fig. 11), enz.
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FIG. 10. Massa-effect: door zijn groeiwijze in dichte pollen kan de Zeebies (Scirpus maritimus)

zich handhaven tegen de schurende werking van de getijstromen. Biesbosch

FIG. 11. Massa-effect: door zijn groeiwijze in dichte pollen kan de Kruipwilg (Salix repens) zich

handhaven tegen blootstuiving door de wind. Duinen van Terschelling

3. Invloeden via het strooisel
Invloeden via het strooisel zijn uitermate gevarieerd; een nadere behandeling hier
van zou ons echter op het terrein van de abiotische factoren brengen, nl. op de beteke
nis van humus voor de plantengroei. Daarom slechts enkele opmerkingen.
Als gunstige invloed via het strooisel valt in de eerste plaats het saprofytisme te noe
men, dus het verschijnsel, dat de meeste schimmels (nl. alle niet-parasitaire) hun be
staan danken aan de aanwezigheid van humus, die zij afbreken en ten dele als voedsel
gebruiken. Dit is niet alleen gunstig van het standpunt dezer schimmels bezien, doch
ook voor de voedselkringloop in de bodem.
Een van de hoofdfuncties van humus is de buffering van voorheen zwak gebufferde
gronden, b.v. zandgronden. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de invloed,
die plantengroei op zandgrond kan hebben wanneer hij humus kan vormen, dus in het
bijzonder op vochtige zandgrond. Er treden dan andere (meestal meer) soorten op en
ook de dominantieverhoudingen wijzigen zich geheel.
Negatieve invloeden via het strooisel zijn waarschijnlijk van meer belang dan men
gewoonlijk denkt. Ruwe humus remt in hoge mate de kiemingsmogelijkheden van tal
van soorten. Vooral in sparrenbossen met een dikke laag ruwe humus is dit het geval;
ook de spar zelf kan zich in het oerbos slechts op rottende stronken verjongen. Er zijn
uit sparrestrooisel wel min of meer giftige stoffen geïsoleerd, waarmede we dan in de
volgende rubriek (chemische invloeden) terecht zouden komen.
In ons land verhindert strooisel van de beuk op slechte gronden, en van enige inge
voerde plantesoorten (Amerikaanse Eik, Amerikaanse Vogelkers e.a.) de ontwikkeling
van bijna iedere plantengroei.
4. Chemische invloeden
Chemische invloeden worden gewoonlijk tot de concurrentiefactoren gerekend, het
geen evenwel niet juist is. Zowel etherische oliën als vloeibare of opgeloste blad- en
wortelsekreten spelen hierbij een rol. De invloeden kunnen voor de wederpartij
gunstig of schadelijk zijn.
Een voorbeeld van gunstige invloed is, dat uit de wortelknolletjes van witte klaver
zoveel stikstof naar buiten kan diffunderen, dat andere gewassen hiervan duidelijk
voordeel genieten; dit kunnen b.v. granen en grassen zijn. In de Russische landbouw
wordt hieraan veel aandacht geschonken.
Ongunstige invloeden worden samengevat als de afscheiding van antibiotica (bij
werking op andere soorten) en autotoxinen (bij werking op andere organismen van de
eigen soort). Vermoedelijk speelt deze vorm van beïnvloeding in de vegetatie een zeer
grote rol. De gegevens zijn zeer talrijk, doch verspreid en moeilijk te vinden, vaak ook
moeilijk te controleren. Het gehele antagonisme tussen schimmels berust op deze
factor.
Een recent Amerikaans onderzoek maakt aannemelijk, dat de giftigheid der afge
scheiden remstoffen niet het gehele jaar werkzaam is en dat zij het grootst is in het
voorjaar, d.i. in de tijd waarin de oude rizomen het snelst afsterven. Anderzijds is het
te verwachten (en ook wel waargenomen), dat de werking in perioden van droogte het
sterkst is.
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5. Andere indirecte invloeden
Niet alle invloeden van de ene plant op de andere, die men kan waarnemen, vallen
onder een der hierboven beschreven groepen. Er blijft een groep van inwerkingen over,
die óf zeer complex óf onvoldoende onderzocht zijn; van deze laatsten zou bij analyse
kunnen blijken dat zij in een der vorige categorieën behoren. Onder de genoemde
samengestelde werkingen valt de invloed die een plant - via de complexe „reactie" op
de bodem - op de omringende vegetatie uitoefent. Dit verschijnsel duidt men in de
successiestudie aan als de „opbouwende" of „afbrekende" werking van een soort ten
opzichte van de vegetatie, waarin deze zich bevindt. Een klassiek voorbeeld is het ver
dringen van een woud door Veenmos (Sphagnum sp), dat eerst de mycoriza en later de
bomen zelf doet afsterven, zonder dat hierbij concurrentie of prioriteit in het spel zijn.
Ook ongeanalyseerde bodemmoeheid is voorlopig in deze rubriek onder te brengen,
evenals het verschijnsel dat vele boomsoorten bij voorkeur onder andere soorten
bomen kiemen en onder de eigen soort kiemremming vertonen.
Aan het slot van dit overzicht willen wij er een indruk van geven, hoe en waarom de
betrekkingen tussenplanten, in het bijzonder concurrentie, massa-effect (mutualiteit) en
prioriteit, beslissend zijn voor het ontstaan van sociale structuur, dus voor het bestaan
van een plantengezelschap. Wij zullen daartoe nagaan hoe zulk een gezelschap tot
stand komt, en daarbij het voorgaande samenvatten.
De ontwikkeling van vegetatie op onbegroeide bodem vangt aan met de aanvoer
van alle diasporen, die de groeiplaats kunnen bereiken (migratie). De milieufactoren
selecteren een gedeelte hiervan dat ontkiemt, en daarvan een kleiner gedeelte dat zich
voortplant (vestiging). De gevestigde soorten breiden zich plaatselijk uit (aggregatie),
eerst tot groepen individuen van één soort (fig. 13), die elkaar dan eventueel (op de
lange duur altijd) tot „kolonies" doordringen (fig. 12). Van het begin der aggregatie af
treedt concurrentie op om ruimte, licht, water en voedsel en begint de wederzijdse beinvloeding der individuen. De selectie wordt nu veel scherper. Slechts die soorten
kunnen zich handhaven, die niet alleen voldoende aan het gegeven milieu zijn aange-

FIG. 12.
Vegetatie-ontwikkeling in
een jonge zeeduinvallei.
Terschelling.
Groepen Fioringras (Agrostis stolonifera subvar. are
naria) en Rode Ganzevoet
(Chenopodium rubrum) zijn
bezig, elkaar te doordrin
gen. Bovendien kunnen al
leenstaande planten van
Biestarwegras (Agropyron
junceum) zich dank zij hun
geheel andere levensvorm
(met wortelstok overwinte
rend) handhaven tussen de
zomerannuelle ganzevoeten

FIG. 13. Aggregatie van groepen Struikheide (Calluna vulgaris) op een afgeplagd heideterrein bij
Denekamp. Foto: W. H. DINGELDEIN

past, maar het bovendien niet tegen sterke soorten, die hen als concurrenten of in
prioriteit de baas zijn, afleggen; m.a.w. dit „gegeven milieu" wordt inmiddels mede
door de vegetatie zelf bepaald. De feitelijke actuele ecologische amplitude der soorten
verandert dus. Enerzijds wordt de soortencombinatie nu armer, te meer doordat con
currentie tussen de individuen van één soort veelal niet zo sterk is als die tussen ver
schillende soorten, hetgeen er toe leidt, dat vaak éénsoortige klonen of populaties ont
staan, die elkaar moeilijk doordringen. Anderzijds is echter van belang de omstandig
heid, dat de concurrentie tussen plantensoorten met overeenkomstige bouw en levens
wijze en overeenkomstige eisen aan het milieu sterker is dan die tussen in deze opzich
ten uiteenlopende soorten. Het gevolg hiervan is, dat zich geleidelijk aan een combina
tie van ecologisch meer en meer heterogene soorten vormt, nu evenwel in die zin, dat
deze in ruimte en tijd elkaar aanvullen, m.a.w. er treedt structuur op. In de ruimte uit
zich dit in het optreden van horizontale patronen en van onder- en bovengrondse
vegetatie-lagen of etages, waarbij vaak onderste lagen van hogere afhankelijk zijn; in
de tijd uit structuur zich in een differentiëring in seizoenaspecten (periodiciteit).
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Beide verschijnselen leiden ertoe, dat het milieu zo volledig mogelijk benut wordt;
hoe meer etages en seizoenaspecten er optreden, hoe meer het milieu „verzadigd" is.
Het gevolg van deze structurele differentiatie is, dat slechts hoogst zelden een be
paalde soort onder uitsluiting van alle andere het terrein in beslag neemt; verreweg de
meeste plantengezelschappen bestaan zelfs uit een bont, doch regelmatig en homogeen
mengsel van verschillende levensvormen. Dit is doorgaans niet het gevolg van een
eindeloze horizontale variatie der edaphische omstandigheden zelfs op een zeer klein
gebied; deze bodemfactoren kunnen binnen een homogeen plantengezelschap zeer
gelijkmatig zijn. De schakering van het vegetatiedek berust hierop, dat de standplaats
in ecologisch opzicht uiteenlopende, ten opzichte van elkaar verticaal gerangschikte en
over het jaar verdeelde standplaatsjes omvat.
De betrekkingen tussen de planten in zulke gezelschappen zijn dus zowel concurrentie
als wederzijdse afhankelijkheid, prioriteit en andere indirecte invloeden.
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VI. BIJZONDERE FACTOREN
A. ZIEKTEN EN PLAGEN
Bij een beschouwing van de invloed van de door parasieten en belagers veroorzaakte
ziekten en plagen moet allereerst worden opgemerkt, dat door hun optreden grote
schommelingen in de opbrengsten worden veroorzaakt. Deze schommelingen over
treffen vaak die, welke door de weersomstandigheden of de bodem teweeggebracht
worden.
Wil men de ziekten en plagen als ecologische factor nader analyseren, dan moet men
er zich rekenschap van geven dat parasieten en belagers - of het nu bacteriën, schim
mels, aaltjes of insekten zijn - als levende organismen aan dezelfde invloeden van bui
ten zijn blootgesteld als onze cultuurgewassen. Ook de parasieten ondergaan de in
vloed van het klimaat, van de bodem en van hen omringende levende wezens, waarmee
zij in een wisselwerking staan. Een inzicht in de ecologie van de parasieten zelf zal dus
nodig zijn om tot een beter begrip te komen van ziekten en plagen als ecologische
factor voor onze landbouwgewassen. Het ene kan niet los van het andere gezien wor
den.
Enkele voorbeelden ter illustratie van de ecologie van de parasiet mogen hier daar
om volgen.
1. DE INVLOED VAN ENKELE KLIMAATFACTOREN

a. Temperatuur
De ontwikkelingsduur verloopt bij hogere temperatuur over het algemeen sneller dan
bij lagere, met als gevolg dat zich in een warmer klimaat vaak meer generaties kunnen
ontwikkelen. De geringere ontwikkelingssnelheid van de Coloradokever (Leptinotarsa
decemlineata) in ons klimaat wijst er op, dat dit insekt hier bijna zijn noordgrens heeft
bereikt. Het in de tropen verbreide Wortelknobbelaaltje, Meloidogyne marioni, treedt
in ons land vooral schadelijk op bij tomaten in warenhuizen; in de volle grond komt
het wel voor, maar veroorzaakt daar slechts geringe schade. Het aantal generaties is bij
de relatief lage temperatuur te gering. Bij de Schurftzwam van de appel, Venturia
inaequalis (zie ook blz. 12/13), bedraagt de incubatietijd - d.i. de tijd die verloopt
tussen het binnendringen van de sporen en het zichtbaar worden van de infectie (en
het ontstaan van nieuwe sporen) - bij IO C 17 dagen, bij 15°C 12 dagen en bij 20°C ca.
8 dagen. Bij 20°C vindt dus een tweemaal zo snelle ontwikkeling plaats als bij 10°C.
De temperatuur heeft ook een invloed op de activiteit van insekten. Een bekend
voorbeeld vormt de Gamma-uil (Autographa gamma), een insekt dat elk jaar vanuit
zuidelijke gebieden komt aanvliegen. Het aanvliegen schijnt in te zetten zodra de
minimum nachttemperatuur in de kritieke periode boven 10°C stijgt. Zakt de nachttemperatuur beneden deze temperatuur, dan houdt het aanvliegen op en stopt ook de
activiteit van de reeds aanwezige dieren.
De motjes van de Erwtepeulboorder (Enarmonia nigricana) daarentegen zijn pas bij
een temperatuur van 17°C actief; het aanvliegen van de Grote Iepespintkever {Scolytus
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FIG. 1.

45

Invloed van bladnatperiode en temperatuur op het
al of niet aanslaan van infecties van Appelschurft
( Venturia inaequalis.) Bij de punten, die op de lijn
liggen treedt een matige infectie op, bij de punten,
die boven de lijn liggen een zware, bij de punten
onder de lijn geen of slechts een lichte infectie (naar

40

MILLS)

J

c

TD

m

io
5

10

15

20

25

TEMPERATUUR IN °C

scolytus) vindt plaats als de luchttemperatuur ten minste 20°C bedraagt; het Fruitmotje
(Enarmoniapomonella) gaat vooral over tot het afzetten van eieren als de schemeringstemperatuur boven de 15°C stijgt.
b. Vochtigheid
Vooral bij sommige schimmels speelt de vochtigheid van de lucht een grote rol, o.a.
bij het kiemen en het voortbrengen van sporen. Zo kiemen de sporen van Phytophthora
infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte, alleen in water of in zeer vochtige
lucht. De sporenproduktie vindt uitsluitend plaats bij een hoge luchtvochtigheid en
ook de uitbreiding van de parasiet in het aardappelloof geschiedt onder deze omstan
digheden sneller. De sporen van echte meeldauwzwammen evenwel kunnen ook bij een
relatief lage luchtvochtigheid kiemen en infecties teweegbrengen.
c. Algemene klimaatsinvloeden
Vaak wordt de schade, aangericht door parasieten, aanzienlijk versterkt, wanneer
hun optreden samengaat met bepaalde weersomstandigheden. Moniliarot in fruit
treedt vooral op na hagel. Voetziekte in erwten treedt op na nachtvorst of na verstui
vingen. De aardappelziekte ontwikkelt zich epidemisch bij vochtig en relatief koel
weer. Bij een aantasting van granen door roest neemt de verdamping aanzienlijk toe;
een droogte- en hittegolf doet aangetaste gewassen veel sneller verdorren dan gezonde.
In een koud voorjaar richt de Vroege Akkertrips (Thrips angusticeps) algemeen meer
schade aan erwten aan dan in een warm voorjaar, waarin het gewas snel door de aan
tasting heen kan groeien. In een koud voorjaar kan ook de aantasting door de Bonevlieg (Chortophila cilicrura) en de daarop volgende aantasting der bonen door para
sitaire bodemschimmels veel ernstiger zijn dan in andere jaren met groeizamer weer.
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Is hoge luchtvochtigheid (h.l.v.) aangegeven dan betekent dit dat het betreifende stadium uit
sluitend of vrijwel uitsluitend bij h.l.v. kan worden doorlopen.
Is lage luchtvochtigheid (1.1.v.) aangegeven, dan betekent dit dat het stadium bij 1.1.v. kan worden
doorlopen, maar meestal eveneens bij h.l.v.
Type I. Voor alle stadia, behalve voor de uitbreiding in de plant is h.l.v. vereist. Vlekkenziekten
b.v. van boon en erwt.
Type II. Alleen voor infectie en sporulatie is h.l.v. noodzakelijk. Valse Meeldauw b.v. van
de ui.
Type III. Alleen voor de infectie (sporenkieming en binnendringen) is h.l.v. vereist. Roest b.v.
van de boon.
Type IV. De gehele ontwikkelingscyclus kan bij 1.1.v. plaats vinden. Echte Meeldauw, b.v. van
de erwt.

Uit deze voorbeelden blijkt, dat er veelal een wisselwerking optreedt tussen gewas
en parasiet en hun reactie op de weersomstandigheden. Een verzwakt gewas wordt in
het algemeen gemakkelijker aangetast door ziekten en plagen.
2. DE INVLOED VAN ANDERE FACTOREN

Behalve het klimaat zijn er nog andere factoren, die de ontwikkeling van schadelijke
organismen beïnvloeden.
a. Waardplant
Het is duidelijk, dat schadelijke organismen zich alleen daar kunnen ontwikkelen,
waar zij voldoende voedsel tot hun beschikking hebben, d.w.z. waar geschikte waardplanten aanwezig zijn. Daarbij zijn het dikwijls tussenwaardplanten of winterwaardplanten, die het verspreidingsgebied van een parasiet mede bepalen. Ontbreekt Berbe
ris, de tussenwaardplant van de Zwarte Roest van de granen (Puccinia graminis), dan
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FIG. 3.
Links: Bloedluizen (Eriosoma lanigerum), ver
laten door de parasiet Aphelinus mali.
Rechts: Bloedluiskolonie met talrijke gepara
siteerde exemplaren naar P. MARCHAL

kan deze schimmel zich niet of minder goed ontwikkelen en is de schade aan onze
landbouwgewassen veel geringer. De Zwarte Boneluis overwintert als ei o.m. op
Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Jasmijn (Philadelphus sp) en Viburnumsoorten. Voor de voltooiing van de normale jaarlijkse ontwikkelingscyclus is de aanwezig
heid van deze heesters noodzakelijk. De Groene Perzikluis overwintert in ons land als
ei op Perzik, Sierperzik en Prunus serotina (de Late Troskers). Het vrij recente aanplanten
van de laatste als ondergroei in bossen vergroot dan ook de overwinteringsmogelijk
heden van deze bladluissoort in het veld. Ook het ontwikkelingsstadium van de plant
speelt een rol bij de ontwikkeling van schadelijke organismen. Zo kunnen o.a. de
larven van de Erwtepeulboorder zich slechts ontwikkelen in peulen, die zaden be
vatten, die voor ten minste drievierde volgroeid zijn.
b. Hyperparasieten, antagonisten en voedselconcurrenten
Ook de parasieten hebben hun belagers; deze kunnen direct parasitair zijn (hyper
parasieten) of zij kunnen de ontwikkeling van andere organismen tegengaan door het
afscheiden van antibiotische stolfen (antagonisten) of door het wegnemen van het door
andere organismen benodigde voedsel (voedselconcurrenten). Voorbeelden van het
optreden van hyperparasieten zijn ook uit land- en tuinbouw bekend. Zo kan de larve

FIG. 4.

Bloedluis, die door
het Sluipwespje
Aphelinus mali
geparasiteerd wordt;
naar P. MARCHAL

van het Sluipwespje (Aphelinus mali), dat op de Appelbloedluis (Eriosoma lanigerum)
parasiteert, zelf weer geparasiteerd worden door twee andere sluipwespjes. De laatste
twee sluipwespjes verminderen dus het nuttige effect van de Aphelinus (zie fig. 3 en 4).
Antagonistische invloeden kent men bij bodemschimmels. Wanneer in de bodem
voldoende saprofytische actinomyceten voorkomen, kan de veroorzaker van de
Aardappelschurft, Streptomyces scabies, zich niet of slechts weinig ontwikkelen.
Yoedselconcurrentie treft men eveneens aan bij bodemorganismen. Is de bodem rijk
aan bacteriën die gemakkelijk oplosbare stikstofverbindingen aan de bodem onttrek
ken, dan kan b.v. de parasitaire schimmel Ophiobolus graminis, de Tarwehalmdoder,
zich moeilijk staande houden gedurende de periode dat geen granen op het veld staan.
ZIEKTEN EN PLAGEN ALS ECOLOGISCHE FACTOR VOOR LANDBOUWGEWASSEN

Om een beeld te geven van de invloed die ziekten en plagen op de ecologie van land
bouwgewassen kunnen hebben, volgen hier enige typische voorbeelden.
Door het optreden van ziekten en plagen kan de teelt van een gewas onmogelijk wor
den gemaakt. In Suriname heeft men de teelt van bananen moeten opgeven wegens het
optreden van de Panamaziekte, die veroorzaakt wordt door een schimmel van het ge
slacht Fusarium.
Ook een beperking van de teelt van een gewas kan het gevolg zijn van het optreden
van parasieten. Vele bodemparasieten vermeerderen zich na éénmaal verbouwen
van een vatbaar gewas zodanig, dat men het volgende jaar niet met hetzelfde gewas kan
terugkomen. Vruchtwisseling is geboden. Dit geldt o.m. voor de aardappelcultuur
(éénmaal in de drie jaar aardappelen) in verband met de aardappelmoeheid (veroor
zaakt door het Aardappelcystenaaltje Heterodera rostochiensis). Vlasteelt op een door
vlasbrand besmet perceel is zonder risico niet binnen 10 jaar of langer mogelijk. Vrucht
wisseling voorkomt aantasting van granen en erwten door voetziekte (Fusarium sp.).
Door het treffen van speciale maatregelen blijkt het mogelijk te zijn de teeltbeperking
door ziekten en plagen weg te nemen. Haver moet b.v. vroeg gezaaid worden, vóór
eind april, om de aantasting door de Fritvlieg (Oscinella frit) te voorkomen. Winter
graan ontsnapt aan de oogvlekkenziekte (veroorzaakt door Cercosporella), wanneer
men niet te vroeg (na half oktober) zaait. Door het beperken van de verbouw van
wintergerst loopt zomergerst weinig gevaar door Roest en Meeldauw (Erysiphe
graminis) te worden aangetast. Door grondbewerking en in het bijzonder door
toepassing van bemesting kunnen ziekten en plagen teruggedrongen worden. Zo
doet toepassing van groenbemesting de kans op schurftaantasting (Actinomyces sp.) bij
aardappelen en van Tarwehalmdoder bij granen afnemen. Bekalking werkt het op
treden van Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) bij kool en knollen tegen. Ook
voor de verbouw van resistente rassen kan de verbouwer zich onttrekken aan de
schadelijke invloed van parasieten.
Bij de strijd tegen ziekten en plagen kan ook het vermijden van bepaalde maatregelen
van belang zijn. Het snoeien in de winter van vruchtbomen levert gevaar op voor in
fectie (b.v. bij de pruim door Stereumpurpureum, de oorzaak van de loodglansziekte).
Door het wassen van citrusvruchten vóór het transport neemt het percentage rot aan
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zienlijk toe, tenzij men een ontsmettingsmiddel aan het waswater toevoegt. Door het
behandelen van bonezaad met DDT kan de opkomst vertraagd en daardoor de kans
op beschadiging door de Bonevlieg vergroot worden.
Het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen tegen bepaalde schadelijke organis
men kan een ernstige verstoring van het biologisch evenwicht in een zekere levensge
meenschap tot gevolg hebben, waardoor aanvankelijk onbelangrijke organismen
plotseling een bedreiging voor een bepaalde cultuur gaan vormen. Sprekende voorbeel
den hiervan zijn bekend uit de fruitteelt. Ter toelichting vermelden wij hier hetgeen
zich o.m. in Engeland heeft voorgedaan met de Fruitspintmijt (Metatetranychus ulmi).
Deze mijt was daar weliswaar reeds vanaf het begin van deze eeuw van appelbomen
bekend, doch gaf tot 1923 geen aanleiding tot nadere beschouwing. Vanaf 1923 begon
hij echter in de fruitboomgaarden steeds talrijker en daarmede schadelijker op te tre
den. Thans is hij een van de ernstigste plagen in de fruitteelt, ook in ons land.
De Engelse entomoloog MASSEE meent hiervoor de volgende verklaring, gebaseerd
op uitgebreide veldwaarnemingen, te moeten geven. Tot 1922 werd er in de boomgaar
den in Engeland weinig gespoten met insekten- of mijtendodende middelen. In 1922
werd dit anders. Toen werden voor het eerst winterbehandelingen met vruchtboomcarbolineum toegepast. Dit middel bleek niet dodend te werken op de overwinterende
eieren van de Fruitspintmijt, doch wel op vele andere op de bomen overwinterende
organismen, waaronder zich ook insekten en mijten bevonden, die zich voedden met de
fruitspintmijten of hun eieren. Deze nuttige organismen werden door de carbolineumbehandeling gedood. Bovendien werden door de behandeling de wieren en korstmossen
op de takken en stammen der bomen gedood ; de oude afgestoten bast schilferde dien
tengevolge af. Hierdoor werd aan vele nuttige insekten en mijten niet alleen de over
winteringsmogelijkheid, doch ook de mogelijkheid om zich te onttrekken aan de in
werking van de carbolineum-behandeling ontnomen met alle fatale gevolgen van dien.
Volgens MASSEE is de vernietiging van de natuurlijke vijanden van de fruitspintmijt
door de toepassing van diverse chemische bestrijdingsmiddelen in de „goed verzorgde"
boomgaarden een van de belangrijkste oorzaken van het feit, dat deze mijt er thans
vaak zo schadelijk optreedt.
Door schade en schande wordt men wijs. Dit geldt ook hier. Het bovengenoemde
geval - en nog vele andere - hebben ons geleerd, dat wij uiterst voorzichtig moeten zijn
met het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen. Slechts een diepgaande kennis
van de levensgemeenschap, waarop wij deze middelen gaan toepassen, en van de wissel
werkingen, die in deze levensgemeenschap bestaan en kans lopen verbroken te worden,
kan ons de weg wijzen, die bewandeld moet worden. Het zoeken naar een chemische
bestrijding met sterk selectief werkende middelen, gekoppeld aan een z.g. biologische
bestrijding met behulp van de natuurlijke vijanden van het schadelijke organisme,
verdient daarom onze volle aandacht.
B. ONKRUIDVEGETATIE
Naarmate minder zorg kan worden besteed aan de bestrijding neemt het onkruid
een belangrijker plaats in onder de milieufactoren van het cultuurgewas.
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FIG. I

Onkruidvegetatie

Het voorkomen van onkruid heeft soms zelfs een beslissende invloed op de gewassenkeuze. Voor vlas en uien b.v. is men aangewezen op „schoon land" wegens de
moeilijkheden, die de bestrijding van het onkruid in deze gewassen oplevert. Er zijn
zelfs situaties, waarin men wegens het vele onkruid de akkerbouw geheel opgeeft en het
perceel in gras legt of braak laat liggen. Dit laatste komt in Nederland vrijwel nooit
voor. Wel komt het voor, dat men een perceel, dat vergeven is van de zeer lastig te
bestrijden Wilde Haver (Avena fatua), inzaait als kunstweide.
1. CONCURRENTIE TUSSEN CULTUURGEWAS EN ONKRUID

De schade, welke het onkruid aanricht, ontstaat in de eerste plaats door de concur
rentie ten aanzien van licht en voedsel. De meeste cultuurgewassen hebben een zeer
grote behoefte aan licht en zijn uiterst gevoelig voor beschaduwing, waardoor veel meer
licht wordt weggenomen dan het menselijk oog (dank zij de accomodatie) bemerkt.
Voorts verbruiken de onkruiden ook het kostbare water. In tabel 1 zijn gegevens
hieromtrent opgenomen, die ontleend zijn aan de Noorse onderzoeker KORSMO.
TABEL 1. De invloed van onkruidbezetting op het vochtgehalte van de bouwvoor bij diverse

gewassen

Vochtgehalte (%) zonder onkruid
Vochtgehalte (%) met onkruid

. . .

Aard
appelen

Bonen

Maïs

Erwten

Haver

22,44
19,58

20,23
18,14

22,23
20,62

19,52
16,58

26,15
25,75

Van even groot belang is het, dat de beschikbaarheid van mineralen voor het cul
tuurgewas door onkruidconcurrentie wordt verminderd. De in tabel 2 opgenomen ge
gevens zijn ontleend aan BLACKMAN en TEMPLEMAN.
BLACKMAN en TEMPLEMAN zijn van mening, dat door het onkruid speciaal de stik
stofvoorziening van een gewas in het gedrang komt en dat pas bij zeer sterke onkruid
bezetting gebrek aan licht optreedt.
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TABEL 2. Gehalten aan fosfaat en kali in de droge stof van haverplanten

Stikstof bemesting
in kg/ha
0
23,25
46,50

% P206 in de droge stof

% K20 in de droge stof

Onkruidvrij

Met onkruid

Onkruidvrij

Met onkruid

0,89
0,90
0,89

0,68
0,76
0,77

4,21
5,84
5,87

3,53
4,98
4,23

Het staat wel vast, dat de cultuurgewassen het ergst van onkruiden te lijden hebben
in het jeugdstadium. Vroeg schoffelen geeft daarom een veel gunstiger effect in de op
brengst dan laat schoffelen.
Voorts zijn er aanwijzingen, dat een cultuurgewas, indien het concurrentie onder
vindt, veel gevoeliger wordt voor andere milieufactoren. Zo bleek uit een onderzoek
over de mengteelt van haver en gerst, dat de gerst, wanneer het concurrentie onder
vindt van haver, veel scherper reageert op de pH dan in monocultuur (fig. 2). Haver op
zijn beurt blijkt in de mengteelt eer last van droogte te ondervinden dan bij verbouw
in monocultuur.
Deze feiten noodzaken ons de onkruidbestrijding beter te verzorgen naarmate de
vruchtbaarheidstoestand van een perceel voor een bepaald gewas meer te wensen
overlaat.
Een welige onkruidbegroeiing kan het legeren van het gewas in de hand werken. Dit
kan enerzijds geschieden, doordat de stengels van het gewas wegens lichtgebrek te slap
opgroeien, anderzijds doordat het gewas door het onkruid wordt neergetrokken.
Kleefkruid (Galium aparine) kan dit b.v. doen. In rogge ziet men het ook wel als ge
volg van een zware bezetting met wilde wikken {Vicia sp).
Behalve opbrengstderving ondervindt men van de onkruidbegroeiing ook nog
moeilijkheden bij de oogst en het
drogen op het veld. Op het moment
dat de granen rijpen zijn sommige
kruiden nog groen en sappig. Ze
kunnen de machines verstoppen en
vertragen het drogen van de schoven.

FIG. 2.

Tnvloed van de zuurgraad van de grond
bij haver en zomergerst; pH(KCl) van
links naar rechts 3,8 - 4,4 - 5,2. Bij lage
pH-waarde verdringt de haver de gerst, bij
hoge pH-waarde is de gerst sterker

2. CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE CULTUURGEWASSEN

De gevoeligheid van de cultuurgewassen voor de concurrentie van onkruid loopt
zeer uiteen en is van invloed op de verbreiding van de teelt. Van de granen is winter
rogge het best tegen onkruid opgewassen; er zijn slechts weinig onkruiden (op droge
gronden vnl. de Korenbloem (Centaurea cyanus)), die het tegen rogge kunnen opne
men. Hierbij spelen het vermogen van de rogge om bij lage temperatuur te groeien en
de daaruit voortvloeiende vroege voorjaarsontwikkeling wel de hoofdrol. Voorjaarskiemers krijgen tegen rogge geen kans. De grote verbreiding van rogge op lichte gron
den en rivierklei hangt ook daarmede samen.
Tarwe staat in zijn concurrentievermogen tegen onkruid ver achter bij rogge door de
late ontwikkeling in het voorjaar. Dit is een van de redenen waarom tarwe hoofdzake
lijk op goed ontwaterde kleigronden wordt geteeld. Voor een gewas als vlas geldt dit in
nog sterkere mate. Dit gewas ontwikkelt zich langzaam en beschaduwt de grond slechts
in geringe mate. Hier komt bij, dat de kleine rijenafstand (8 cm voor vezelvlas) schof
felen niet toelaat.
3. DE ECOLOGIE VAN HET ONKRUID

Om de rol van onkruid te kunnen vervullen, moet een plant aan zeer bijzondere
eisen voldoen. Het aantal soorten echte onkruidplanten is dan ook betrekkelijk gering
en zij behoren dikwijls niet eens tot de oorspronkelijke Nederlandse flora. Echte on
kruiden zijn „cultuurvolgers". Ze moeten de grondbewerking verdragen en zijn dus
meestal eenjarige planten met een korte vegetatieperiode, of overjarige met wortel
stokken die resistent zijn tegen mechanische beschadiging (distels (Carduus sp.), Kweek
(Agropyron repens), Klein Hoefblad (Tussilago farfara)). Voorts moeten ze óf een zeer
welige groei hebben, die hen in staat stelt de cultuurgewassen te verdringen (Koren
bloem, Herik (Sinapis arvensis), óf genoegen nemen met een bescheiden plaatsje in
de schaduw zoals Korensla (Amoseris sp.) en Hardbloem (Scleranthus sp.).
Tot op zekere hoogte stellen onkruiden dezelfde eisen aan de standplaats als het
cultuurgewas. In een op hoog peil staande landbouw treft men onkruiden aan, die
sterk positief reageren op een zware bemesting en een goede kalktoestand.
De bemestingstoestand van landbouwgronden is van zo grote invloed op de voor
komende onkruiden, dat men deze zelfs als indicatoren kan gebruiken. Dit is b.v. het
geval t.o.v. de zuurgraad. Uit de publikaties van GOEDEWAAGEN halen wij hiervan de
volgende voorbeelden aan. Zuring (speciaal Rumex acetosella), Spurrie (Spergula ar
vensis) en Korensla (Amoseris minima) groeien het best op zure zandgronden, terwijl
daarentegen Muur (Stellaria media), Veldereprijs (Veronica arvensis) en Kleine Brand
netel (Urtica urens) een voorkeur tonen voor bouwland met hogere pH-waarden.
Kweekgras is tamelijk ongevoelig voor de zuurgraad.
Zware stikstofbemestingen en ook stalmest werken de ontwikkeling van een aantal
forse groeiers, zoals Grote Brandnetel (Urtica dioica) en Nachtschade (Solanum
nigrum), in de hand; ook muur reageert er sterk op. Natuurlijk reageert de onkruid
vegetatie in haar botanische samenstelling ook op de vochtvoorziening en de fosfaaten kalitoestand. Voor bouwland is dit nog weinig systematisch onderzocht, van
grasland is in dit opzicht meer bekend.
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Voorts heeft ieder gewas de typische onkruiden, welke er ecologisch bij passen.
Wintergranen worden speciaal begeleid door onkruiden, die in najaar of winter kiemen
en vroeg rijpen (Korenbloem, Muur, Kleefkruid, Kamille (Matricaria sp.). Zomer
gewassen lijden vooral van voorjaarskiemers, zoals Herik en Dauwnetels (Galeopsis
speciosa). De hakvruchten worden bedreigd door laatkiemende planten, die indivi
dueel grote afmetingen kunnen bereiken, zoals Witte Ganzevoet (Melde, Chenopodium
album), Nachtschade, Perzikkruid (Polygonum persicaria) en Knopkruid (Galinsoga
parviflora). Klaver en luzerne hebben onkruiden, die evenals zij overjarig zijn en maai
en goed verdragen, zoals grassen, Weegbree (Plantago sp.) en ooievaarsbekken (Gera
nium sp.).
Ook de grondsoort en het klimaat hebben een grote invloed op de soorten van on
kruid.
Lichte en zware grond hebben elk hun kenmerkende onkruidvegetatie. Zo komt b.v.
Duist of Wintergras (Alopecurus agrestis) uitsluitend op kleigronden voor, terwijl men
Windhalm (Agrostis spica venti) op zandgronden vindt.
In droge gebieden zijn de omstandigheden ongunstig voor het kiemen van zaden.
Daar ondervindt men meer last van wortelonkruiden dan van éénjarigen. Als de boven
laag van de grond fijn en vochtig is, zijn de kiemingsvoorwaarden gunstig voor kleine
oppervlakkig kiemende zaden. Yochthoudende zand- en dalgronden verkeren vaak in
zulk een toestand en zijn dan ook berucht om de vele zaadonkruiden. Op kleigronden
schept men dergelijke kiemingsvoorwaarden bewust door rollen, zoals b.v. voor het
fijne vlaszaad geschiedt. Goed opdrogende kleigronden zijn van nature weinig geschikt
voor het kiemen van fijn zaad. Daarom wordt hier ook minder last ondervonden van
éénjarige onkruiden dan van wortelonkruiden. Lage, natte kleigronden ondervinden
weer meer last van zaadonkruiden, zoals duist en kamille, terwijl natuurlijk ook over
jarige onkruiden er zich gemakkelijk door middel van zaad vestigen.
4. ONKRUIDBESTRIJDING

De bestrijding van onkruiden heeft een lange geschiedenis achter de rug. De oudste
methode is het braken met herhaalde bewerking. Door de bewerking van het onbezaaide land wordt het kiemende onkruid telkens gedood en aldus de hoeveelheid kiemkrachtig zaad verminderd. De bewerking bestond meestal uit ploegen. Ook nu nog
schijnt deze vorm van grondbewerking voornamelijk door de vernietiging van onkruid
gerechtvaardigd te zijn. In de oudheid braakte men voor de graanteelt om het andere
jaar (tweeslagstelsel), later om de 2 jaar (drieslagstelsel). Nog later werd de braak ver
vangen door een hakvrucht, die de mogelijkheid schiep het onkruid in het gewas te be
strijden. In granen werd de onkruidbestrijding pas mogelijk na de invoering van zaaimachines, omdat toen rijenteelt met machinaal schoffelen kon worden toegepast.
Thans beschikt men bovendien over de chemische onkruidbestrijding, die op de
selectiviteit der toegepaste middelen berust, m.a.w. op het feit, dat de ene plant gevoe
liger voor het middel is dan de andere. Deze middelen (herbiciden = kruiddoders) be
horen in hoofdzaak tot 2 groepen, nl. de stoffen die de levensverrichtingen van de on
kruiden in de war sturen, o.a. groeistoffen en de verbindingen als dinitro-orthocresol
(DNC) en secundair butylphenol (DNBP), waarvan de werking op het „verbranden"
113

"der blaadjes berust. De laatste „corrosief" werkende middelen zijn uitsluitend ge
schikt voor éénjarige onkruiden.
Bij verdere vervolmaking van de techniek zal het op de duur zeker mogelijk zijn de
onkruiden in de akkerbouw als milieufactor uit te schakelen. De positieve rol, die de
onkruiden als bodembedekker in de winter en als leverancier van organische stof
spelen, kan door groenbemestingsgewassen, die men thans dikwijls uit angst voor ver
vuiling van het land vermijdt, worden overgenomen.
Het grasland heeft een geheel eigen onkruidflora. De grens tussen cultuurgewas en
onkruid is hier uiteraard vaag, want minder produktieve grassoorten kan men ook
wel tot de onkruiden rekenen, terwijl b.v. de wilde witte klaver een gewenst element is
in de weide en nooit als onkruid zal worden beschouwd. Een bijzondere plaats nemen
bij het grasland de giftige onkruiden in, die de gezondheid van het vee schaden, zoals
Lidrus (Equisetum palustre) en het Kraailook {Allium vineale) dat aan de melk een
uiensmaak geeft.
Daar de mechanische vernietiging van onkruid in grasland onvoldoende mogelijk
heden biedt, zal men vooral hier proberen het onkruid met indirecte middelen terug te
dringen m.a.w. door het scheppen van een milieu, dat ongunstig is voor onkruid en
gunstig voor de goede grassen en klavers. Regelmatig afweiden en goed bemesten
blijkt het beste middel te zijn om dat milieu te krijgen. Er zijn niet veel planten, die het
regelmatig verwijderen van de vegetatieve delen goed verdragen; dit geeft dus al een
sterke selectie. De soorten, die zich snel herstellen, krijgen bij goede bemesting een
extra voorsprong; dit zijn juist de meest produktieve grassoorten.
Als het grasland onvoldoende wordt kortgehouden, krijgen hoog opgroeiende plan
ten de kans het gras te verdringen ; is de grond te arm, dan verkeren langzaam groeien
de soorten (b.v. weinig produktieve grassen), wat de concurrentie betreft, in een gunsti
ge positie. Bij een goede verzorging daarentegen kan het onkruid in het grasland als
milieufactor zijn betekenis verliezen, evenals dit in de akkerbouw het geval is. Ook bij
grasland kan de chemische bestrijding hiertoe bijdragen.
C. CULTUURMAATREGELEN
DE ZAAI- OF POOTTUD

Van de zaai- of poottijd hangt het af in welk seizoen de plant zal moeten groeien.
Door op een bepaald tijdstip te zaaien kan men dus zorgen, dat de plant in een ge
schikt milieu terecht komt.
Zo wordt het mogelijk om b.v. planten die geen vorst verdragen, in de volle grond
te laten gedijen zelfs in streken, die ver buiten de tropen en subtropen zijn gelegen. Vele
sierteeltgewassen zaait of plant men daartoe pas in de loop van mei. Ook bij vele land
bouwgewassen, b.v. aardappelen, maïs en stambonen, moet men ernstig met de ge
voeligheid voor vorst rekening houden. De zaai- en poottijden zijn dan ook hierop
afgestemd. In deze tijden kunnen echter regionaal grote verschillen optreden. Vroege
aardappelen b.v. kunnen slechts geteeld worden in streken zonder late nachtvorsten,
zoals men die in de nabijheid van de zee en andere watervlakten (West-Friesland, Zuid
hollandse eilanden) aantreft.
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Afgezien van een gevoeligheid voor vorst hebben vele gewassen een vrij hoge kiemtemperatuur nodig; maïs b.v. vraagt minstens 8°C. Ook deze eigenschap stelt dus be
paalde eisen aan de zaaitijd.
Door regeling van de zaaitijd kan voorts tegemoet gekomen worden aan de bij
zondere eisen, die een plant in bepaalde ontwikkelingsfasen aan de temperatuur en de
daglengte stelt om tot bloei of knolvorming te komen.
Door in het seizoen voorafgaande aan het oogstjaar te zaaien, kan men de plant op
het veld in de winter een periode van lage temperatuur doen doormaken. Hiervan
wordt gebruik gemaakt bij de teelt van wintergewassen, zoals vele granen, koolzaad en
karwij, die dit voor een normale bloei en zaadzetting nodig hebben. In dit verband
spreekt men van ,,vernalisatie"-behoefte. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk IV.
Ook bij zomergewassen is vroeg zaaien of poten meestal om de volgende redenen
gewenst :
1. Het groeiseizoen wordt volledig benut. Dit is vooral van belang voor gewassen, die
Produkten van vegetatieve groei leveren, zoals aardappelen en bieten. Bij aard
appelen vormt de kans op vorstschade een rem. Ook bij bieten kan een compromis
tussen vroeg zaaien en vorstschade gewenst zijn, omdat bij zeer vroeg zaaien van
bepaalde rassen te veel planten door koude worden gevernaliseerd en de zg.
„schieters" (bloeiende planten) leveren, welke voor de industrie ongewenst zijn.
2. Vele zomergewassen, die zaad leveren, hebben nog een zekere koudebehoefte,
waaraan in het vroege voorjaar langs natuurlijke weg wordt voldaan.
3. De meeste van onze landbouwgewassen zijn lange-dagplanten. Zaaien laat in het
voorjaar - bij grote daglengte - geeft een te snelle ontwikkeling en weinig gewas.
Korte-dagplanten kunnen bij vroeg zaaien nog iets profiteren van de stimulerende
werking der korte voorjaarsdagen. Laat gezaaid geven korte-dagplanten juist veel
gewas, maar een te trage ontwikkeling tot bloei.
4. Vele gewassen (granen, erwten) lijden sterk als er tijdens of kort na de bloei hitte
golven optreden. Deze fase moet bij de intrede van de zomer bij voorkeur al achter
de rug zijn.
5. Een vroege oogst is van belang voor de werkverdeling in het boerenbedrijf in ver
band met de bewerking van de stoppel en het te telen nagewas.
Als „noodgewas" (d.i. een gewas, dat men nog in mei kan zaaien na een mislukking
van de normale inzaai) zijn alleen soorten geschikt zonder koudebehoefte. Ze moeten
voorts bij voorkeur dagneutraal zijn (zoals stambonen) of slechts matig op lange dag
reageren (zomergerst, vermoedelijk ook blauwmaanzaad en mosterd).
Ook „vegetatieve" gewassen als snijmaïs, aardappelen en bieten kunnen als noodgewas dienst doen.
In het bovenstaande is de kwestie van de zaaitijd uitsluitend behandeld voor de om
standigheden van een gematigd klimaat. In tropische en subtropische streken liggen de
verhoudingen natuurlijk anders. Hete en droge perioden (maar ook te natte perioden)
spelen daar een zeer belangrijke rol; men vermijdt ze bij het kiezen van de zaai- en
poottijden.
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2. PLANTGETAL

Het vermogen van de plant om zich bij de beschikbare ruimte aan te passen stelt
haar in staat bij vrij sterk uiteenlopende standruimten een bepaalde produktie per m2
grondoppervlakte te leveren. Wordt de beschikbare ruimte te klein of te groot, dan
daalt dit vermogen; in het eerste geval omdat geen normale ontwikkeling van het
individu mogelijk is, in het tweede geval omdat de plant van nature specifiek beperkte
afmetingen heeft. Op het vrij brede traject van de optimale plantdichtheid heeft de
vruchtbaarheidstoestand van de grond grote invloed : bij een schraal gewas daalt bij
vermindering van het plantgetal de opbrengst al spoedig. Ook kwaliteitseisen beperken
de grenzen van de optimale plantdichtheid. Bij granen wordt bij zeer dichte of zeer
ruime stand de sortering minder goed; bij bieten bemoeilijkt een te hoog plantgetal
de oogst.
Men kan een bepaalde verdeling over het veld bereiken door de rijenafstand en de
afstand in de rij te regelen. Als de bewerkingen in het gewas (schoffelen, aanaarden)
dit vereisen, kan men de rijenafstand sterk vergroten, vóórdat de opbrengst begint te
dalen. Een bijzonder aspect is hier het onkruid. Het is een bekende praktijkervaring,
dat een dichte stand van het cultuurgewas op zichzelf een goede onkruidbestrijding
vormt ; het gewas bedekt de grond eerder en vollediger. Men krijgt daartegenover wel
een sterke concurrentie binnen het gewas, maar de concurrentie van gelijkwaardige
soortgenoten (afgezien van extreme gevallen) wordt veel beter verdragen dan de con
currentie van bepaalde onkruiden.
Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken (b.v. bij granen en peulvruchten),
dat de plantenindividuen gezamenlijk een milieu scheppen dat gunstig is voor de be
trokken soortgenoten. Met betrekking tot het verdringen van onkruid staat dit wel
vast. Het kan ook gelden t.a.v. het microklimaat - de temperatuur en vochtigheid
tussen de planten - en voor de doorwortelde grondlaag, b.v. wat de zuurgraad be
treft, die door de uitscheidingsprodukten van de wortels wordt beïnvloed. Men zou
dan kunnen spreken van sociale soorten in dezelfde zin als dit bij dieren geschiedt.
Een voorbeeld bij planten vormt het Veenmos (Sphagnum sp.). Als men één plantje
hiervan in water met alkalische reactie brengt, gaat het ten gronde, omdat deze plant
een sterk zuur milieu vraagt. Een bosje veenmos echter kan zich handhaven, omdat
dan de soortgenoten tezamen voldoende zuur afscheiden om het milieu geschikt te
maken.
Bij een cultuurgewas kan als voorbeeld het optreden van vergelingsziekte bij bieten
aangehaald worden. Uit onderzoek van het Instituut voor Rationele Suikerproduktie
is bekend geworden, dat deze ziekte bij een holle stand veel ernstiger is dan in een goed
gesloten bietengewas. Als verklaring wordt vermeld, dat in het laatste geval een veel
minder gunstig milieu voor de vermeerdering van bladluizen wordt geschapen. Bij
granen maken alleenstaande planten een onevenwichtige indruk met laatbloeiende
scheuten en slechte korrelvulling.
Omtrent het gezamenlijk scheppen van een gunstig milieu door soortgenoten is
overigens zeer weinig bekend.
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B. ECOLOGIE VAN DE GEWASSEN

VII. BOS
1. INLEIDING

Men spreekt van een bos, wanneer bomen over een voldoende grote oppervlakte in
een gesloten stand bijeenstaan. Een bos is dus gekenmerkt door oppervlakte, hoogte
en sluiting. Binnen een bos heersen zeer bepaalde, van de omgeving afwijkende om
standigheden.
Hieruit vloeit voort, dat alle levende wezens (planten en dieren) van een bosgemeenschap min of meer op elkaar zijn aangewezen en een levensgemeenschap of biocoenose
vormen. Deze biocoenose kan worden onderscheiden in verschillende onderdelen,
nl. de vegetatie (boomlaag, struikenlaag, kruidenlaag, moslaag, eventueel onder
grondse laag met schimmels en bacteriën) en de fauna (hogere dieren, insekten, wor
men, protozoa e.a.). De diergroepen, die hoofdzakelijk in de bovenste lagen van de
grond leven, noemt men het edafon.
Evenals in elke andere levensgemeenschap zijn de strijd om het bestaan en de onder
linge steun de stuwende krachten in het bos. De strijd om het bestaan gaat vooral om
licht, water en voedingszouten. De onderlinge steun bestaat uit wederzijdse beschut
ting tegen wind, nachtvorst e.d. of het scheppen van omstandigheden waardoor de
groei van een bepaalde plant mogelijk wordt (b.v. een bepaalde zuurgraad voor zuurminnende planten, of tempering van het licht voor schaduwplanten). Ook commensalisme, saprofietisme, parasitisme en mutualisme komen voor. Al deze graden van ge
bondenheid van bepaalde soorten aan de levensgemeenschap zijn mogelijk. Zo ziet
men b.v. het Struisgras (Agrostis sp.) en de heide zowel in het bos als daarbuiten. De
Bosbes (Vaeeinium sp.) en het Parelgras (Melica uniflora) zijn daarentegen aan het bos
gebonden.
In tegenstelling met de landbouwkundige groeiplaats geldt voor de - meer natuur
lijke - bossen, dat de verschillende groeiplaatsfactoren min of meer met elkaar in
evenwicht zijn. Het is een dynamisch evenwicht, dat voortdurend onderhevig is aan
schommelingen, die teweeg gebracht worden door afwisselingen in het klimaat, het
weer of de vegetatie zelf. Het afbreken van een vermolmde oude boom veroorzaakt
een gat in het kronendak, dat pas langzaam door een opgroeiende generatie wordt her
steld.
Soms zijn deze schommelingen zo groot, dat men van een verstoring van het even
wicht kan spreken, zoals bij een insektenplaag. In dat geval kan de hele bosgemeenschap met ondergang worden bedreigd. Meestal echter veroorzaakt een plaag tevens
een sterke vermeerdering van de vijanden van de abnormaal vermeerderde soort,
waardoor deze tot meer normale aantallen wordt teruggedrongen.
Wanneer men om economische redenen (houtbehoefte, weiden van vee e.d.) in het
evenwicht van de levensgemeenschap van het bos ingrijpt, kan dit aanleiding geven tot
grote spanningen tussen de teweeg gebrachte kunstmatige toestand en het natuurlijke
evenwicht der ecologische factoren. Dit kan tot gevolg hebben, dat er belangrijke ver
schuivingen optreden in het evenwicht, waardoor eigenlijk een geheel nieuwe toestand
ontstaat. Het hangt van het beleid en de kundigheid van de mens af, of deze nieuwe
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FIG. 1.

Verband en wisselwerking tussen
invariabele en variabele ecologi
sche factoren

toestand gunstiger zal zijn, of wel - zoals in het verleden is voorgekomen - in calami
teiten zal ontaarden, b.v. een achteruitgang van de grond, of andere min of meer cata
strofale gevolgen zal hebben. Het inzicht echter, dat het bos - ook al wordt het kunst
matig in stand gehouden en samengesteld - toch een sterk natuurlijk karakter blijft
behouden, is voor de bosbouwwetenschap aanleiding geweest zich meer en meer op
de ecologie te baseren.
De bosbouwecologie gaat bij haar studie uit van het bovenstaande vereenvoudigde
overzicht van het verband en de wisselwerking tussen de zg. invariabele (onverander
lijke) en variabele (veranderlijke) factoren, waarbij aan het microklimaat en de hydro
logie een tussenpositie is gegeven (zie fig. 1).
Belangrijke invloeden zijn in dit schema aangegeven dooi pijlen. Men ziet daar
uit, dat b.v. het microklimaat wordt gevormd door macroklimaat, relief en ve:
getatie. Natuurlijk zijn ook invloeden merkbaar van de overige factoren op het mi
croklimaat, poch deze kan men - althans in dit verband en bij de huidige stand van
onze kennis - voorlopig beter verwaarlozen teneinde het beeld niet te gecompliceerd
te maken.
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2. OVERZICHT VAN DE TE BEHANDELEN STOF

Bos en klimaat
Invloed van het klimaat op het bos, de bosformaties en de bosgrenzen
a.
b.
c.
d.
e.

Algemeen
De koudegrens van het bos
De droogtegrens van het bos
Andere oorzaken voor het ontbreken van bos
De bosformaties

Invloed van het klimaat op het verspreidingsgebied van houtsoorten
Het bosklimaat
a.
b.
c.
d.

De temperatuur
Het licht; de straling
De vochthuishouding
De wind; de samenstelling van de lucht

Bos en bodem
De voedingsstoffenhuishouding
Verband tussen bodemontwikkeling en bossen onder Nederlandse omstandigheden
a. De invloed van de hydrologische omstandigheden en de tijd
b. De invloed van de chemische rijkdom in het moedermateriaal van de bodem
c. Praktische voorbeelden

3. BOS EN KLIMAAT

Invloed van het klimaat op het bos, de bosformaties en de bosgrenzen
a. Algemeen
Het klimaat als zodanig is reeds behandeld in hoofdstuk III. Dit zg. macroklimaat
bepaalt in grote trekken het al of niet voorkomen van bos en de samenstelling daar
van, zoals uit een verspreidingskaart van het bos volgens BROCKMANN-JEROSCH blijkt
(fig. 10).
Overal waar kaal terrein aan zichzelf wordt overgelaten ontstaat op den duur, via
een wisselende opeenvolging van begroeiingen (successie), ten slotte een min of
meer stabiele slotfase. Een dergelijk eindlid van een successie, dat climax wordt ge
noemd, is in de meeste gevallen een bosbegroeiing. Als de mens geen invloed op de
verspreiding zou uitoefenen, zou - behoudens bijzondere omstandigheden (te koud,
te droog, te warm, te nat) - de gehele oppervlakte der aarde met bos bedekt zijn.
b. De koudegrens van het bos
Wanneer de hoeveelheid toegevoerde zonne-energie beneden een zeker minimum
daalt (ca. 30000 cal/cm2; 70°N.B.) is boomgroei niet meer mogelijk. Medebepalend
zijn ook de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid. De gemiddelde jaartemperatuur
zegt in dit geval weinig, evenals trouwens de minimumtemperatuur, daar de plant
tijdens de vegetatierust een grote weerstand tegen koude heeft. Van belang schijnt wel
de gemiddelde temperatuur gedurende de vegetatietijd. De woudgrens in het hoge
noorden komt b.v. vrijwel overeen met de juli-isotherm van 10°C. Wordt deze tempe
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ratuur lager, dan lost het bos op in groepen en verliest het aan hoogte, waardoor twee
kenmerken van het bos : hoogte en uitgestrektheid, verloren gaan. Ten slotte verdwijnt
de boomgroei geheel; de vegetatie gaat over in die van de toendra's en uiteindelijk in de
ijswoestijn.
c. De droogtegrens van het bos
De overgang naar drogere streken uit zich door verdwijning van de sluiting; de
hoogtegroei en de uitgestrektheid blijven. We krijgen een steppebos of savanne, welke
bij toenemend vochtgebrek overgaat in de boomloze steppe en ten slotte in de woestijn.
Vochtgebrek kan zowel worden veroorzaakt door een te geringe neerslag als door
een te grote toevoer van zonne-energie.Als globale kritieke grens berekende ZEDERBAUER
een verhouding van mm neerslag tot gramcal/cm2 zonne-energie en vond 1 tot 250.
d. Andere oorzaken voor het ontbreken van bos
Ook wind kan oorzaak zijn van het ontbreken van bos, b.v. op berghellingen met
voortdurende zeewind (ook in de duinen).
MAYR merkte op, dat bij een constante relatieve vochtigheid van minder dan 50 %
geen bosgroei mogelijk is.
Voorts kunnen edafische factoren (b.v. doordat ze moerasvorming in de hand wer
ken) in combinatie met klimatologische factoren (b.v. een te vochtig klimaat) de
boomgroei onmogelijk maken.
Ten slotte is de mens een beperkende factor. Zo zijn b.v. onze heidevelden door de
mens in het leven geroepen en gehandhaafd (afbranden van het bos, weiden van scha
pen, steken van plaggen). Ook prairiën en alang-alangvelden worden aan de mens toe
geschreven. In de meeste gevallen is hierbij echter ook het klimaat van invloed, omdat
het door zijn relatieve droogte (gepaard met armoede van de standplaats) onvoldoende
mogelijkheden biedt voor een snel herstel van de bosbegroeiing.
e. De b osformaties
Door de grote verscheidenheid van klimaten komen op aarde even zoveel verschil
lende bostypen voor. Men onderscheidt daarbij woudzones en woudregionen. De
laatste hebben uitsluitend betrekking op het voorkomen van bossen over een groot,
min of meer aaneengesloten gebied (b.v. de Atlantische regio der Oude Wereld, de
Siberische bosregio).
Woudzones worden onderscheiden en vaak ook benoemd naar karakteristieke
soorten of soortencombinaties (b.v. Palme turn, Lauretum,Castanetum, Fagetum, Picetum). De nieuwere indelingen in woudzones zijn gebaseerd op het werk van RÜBEL en
BROCKMANN-JEROSCH. (zie fig. 10).
Hierin worden onderscheiden :
Regenbossen, bestaande uit altijd groene bomen, met onbeschutte knoppen en
onbehaarde glanzende bladeren. Er komen veel epifieten voor. Ze zijn gebonden aan
het vochtige tropische klimaat met een neerslag van 2000 tot 4000 mm per jaar, welke
tamelijk gelijkmatig over het jaar is verdeeld en aan een hoge jaartemperatuur met een
koudste maand van ten minste 18°C en een verschil van 1-6°C tussen de warmste en
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de koudste maand. Deze tropische bossen zijn weelderig en soortenrijk, vaak met vier
of vijf verdiepingen. De strijd om licht is primair. Lianen slingeren langs de stammen
naar het licht omhoog. De gladde en glanzende bladeren laten het regenwater snel af
druipen en weerkaatsen veel licht.
Laurierbossen hebben enkele punten van overeenkomst met de tropische regenbossen, doch de epifieten ontbreken. De knoppen zijn min of meer beschermd. Het
blad is blijvend en fris ; meestal loodrecht op het invallende licht geplaatst. Het klimaat
is warm en vochtig, met grotere schommelingen tussen de warmste en de koudste
maand dan bij dat van de regenbossen.
Hardloofbossen. Het blad van de bomen van deze bosformatie is meestal klein
en leerachtig; het is vaak behaard en schuin op het invallende licht geplaatst. Het kli
maat is gekenmerkt door droge, warme zomers (gem. 22-28°C) en matig koude, regenrijke winters (gem. 2°C). Dit type sluit in de meeste gevallen aan bij het vorige.
Regengroene bossen treden op in tropische gebieden, waar een uitgesproken
droge moesson optreedt. De bomen laten in de droge tijd hun blad vallen. Hiertoe
behoort o.a. het djatibos op Java.
Zomergroene bossen bestaan uit bomen, die in het koude jaargetijde hun blad
afwerpen en goed beschutte knoppen bezitten. Het loof is fris, groen en groot, de bo
men zijn rijk vertakt.
De bladval is niet alleen een aanpassing aan bevriezing, maar kan ook noodzake
lijk zijn door het feit, dat de winter in fysiologisch opzicht een droge tijd is. Wanneer
de grond bevroren is, kan het blad geen water voor de verdamping krijgen. Dan zou
den er dus verwelkingsverschijnselen optreden, wanneer de bomen niet op een of andeze wijze aan de omstandigheid waren aangepast. Dit kan door het laten vallen van
het loof, maar ook door een sterk xerofietische bouw van het blad. Het eerste biedt
minder risico en komt voor in de hier besproken winterkale loofhoutbossen. De vegetatietijd is hier nog lang genoeg om na de ontluiking van nieuw blad voldoende tijd
over te laten voor de verdere ontwikkeling.
Het klimaat is gekenmerkt door een warmste maand tussen 13 en 22°C en een koud
ste maand met een temperatuur beneden 6°C, welke soms echter belangrijk beneden
het vriespunt kan dalen. De hoeveelheid neerslag is voldoende. Tot deze bossen be
horen o.a. onze inheemse eiken-, beuken- en berkenbossen.
Naaldhoutbossen van de noordelijke streken. De bomen van deze bossen
zijn aangepast aan een koud continentaal klimaat met een korte vegetatietijd. Deze is
te kort om na de bladontluiking voldoende tijd over te laten voor de verdere ontwik
keling. Doordat de naalden gewoonlijk zelfs langer dan 2 jaar aan de bomen blijven,
kan elk gunstig ogenblik voor de assimilatie gebruikt worden.
De continentale aanpassing aan de winterkoude en -droogte biedt in maritieme kli
maten risico's. Een maritiem klimaat is immers gekenmerkt door vrij plotselinge weers
veranderingen. Bij plotseling strenge en schrale vorst na een milde periode kunnen
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duidelijke verdrogingsverschijnselen aan de naalden voorkomen. Deze kunnen zo sterk
zijn, dat de naalden geheel of gedeeltelijk verbruinen en afvallen.
Enkele naaldhoutsoorten uit deze bosformatie zijn echter loofverliezend (Lariks).
Invloed van het klimaat op het verspreidingsgebied van houtsoorten
Bij het verspreidingsgebied van een houtsoort moet men onderscheid maken tussen
een horizontale en een verticale verspreiding (in gebergten). In beide gevallen onder
scheidt men :
- een gebied van kunstmatige verspreiding, koeler dan het natuurlijke verspreidings;
gebied ;
- het natuurlijke verspreidingsgebied, koeler dan optimaal, optimaal en warmer dan
optimaal en
- het gebied van kunstmatige verspreiding, warmer dan het natuurlijke verspreidings
gebied.
MAYR meent, dat in het natuurlijke verspreidingsgebied de houtsoort tot volle ont.
wikkeling komt, vaak zuivere opstanden vormt en een maximale produktie vertoontHoewel dit voor enkele houtsoorten juist is (Fijnspar), mag hier toch niet worden ge
generaliseerd. In de eerste plaats kan men bij de meeste houtsoorten rassen onder
scheiden, die soms geheel verschillende klimatologische eisen aan de standplaats
stellen. Daarenboven behoeft het ontbreken van een houtsoort geenszins een teken
te zijn van te geringe bevrediging van eisen; hier spelen migratiefactoren (Douglasspar
niet in Europa) en concurrentiefactoren (Beuk tegenover Pijnboom) een rol. In derge
lijke gevallen is er dus uit een oogpunt van produktiviteit geen enkel bezwaar tegen de
aanplant van een houtsoort buiten zijn natuurlijk verspreidingsgebied.
Het is opvallend duidelijk, dat in het bijzonder de temperatuur een grote invloed
heeft op het voorkomen van houtsoorten. Reeds bij de noordelijke bosgrens werd ge
wezen op het verband met de 10°C-isotherm van juli. Het is vooral de minimale duur
van de vegetatietijd, die voor vele houtgewassen de noordelijke grens van het natuur
lijk verspreidingsgebied schijnt te bepalen. De duur van de vegetatietijd werd vroeger
veelal gesteld op het aantal maanden met een temperatuur boven 10°C. Later is men
gaan verfijnen en nam men de duur van de periode tussen de data waarop de gemid
delde temperatuur in het voorjaar 10°C bereikt, resp. in het najaar weer daaronder
zakt (zg. thermo-isochronen der daggemiddelden van +10°C).
Het blijkt nu dat Fijnspar, Pijnboom en Lariks nog toe kunnen met een vegetatietijd
van 60 dagen. Beuk en Eik behoeven echter 120 dagen en de Tamme Kastanje ten
minste 180 dagen. Nog beter blijkt de minimum-tijdsduur te voldoen gedurende welke
de temperatuur 5°C of meer bedraagt. RUBINSTEIN heeft deze thermo-isochronen van
de daggemiddelden van 5°C voor Oost-Europa in kaart gebracht en vergeleken met
de grenzen van enige boomsoorten (zie fig. 2).
Ook de invloed van temperatuur-extremen wordt door sommige auteurs belangrijk
geacht. Ongetwijfeld hebben deze in sommige gevallen een beslissende invloed (beuk,
zilverden). LANLET wijst er echter terecht op, dat deze extremen nauw samenhangen
met gemiddelde temperatuurwaarden, zodat het vaak moeilijk is om te constateren
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welke factor beslissend is. Het is trouwens onwaarschijnlijk, dat een enkele klimaats
factor doorslaggevend is voor de grote verspreidingsgebieden van b.v. de Douglas of de
Pijnboom. Zulks blijkt bovendien uit de tegenstrijdigheid, die optreedt tussen de be
grenzing van houtsoorten in hun horizontale en in hun verticale verspreidingsgebied.
Er zijn b.v. houtsoorten, die tot hoog in het gebergte voorkomen, maar naar verhou
ding niet ver noordelijk doordringen (Beuk, Linde, Gewone Esdoorn), terwijl ook het
omgekeerde plaatsvindt (Haagbeuk, Eik).
Hier blijken dus andere factoren tevens invloed uit te oefenen, zoals daglengte,
vochtigheid en nachtvorstkans. In het gebergte en in continentale klimaten zijn in het
algemeen de nachtvorsten minder gevaarlijk dan op vlakke terreinen en in maritieme
klimaten. Vroeg en snel uitlopende houtsoorten zijn daardoor in continentale en ge
bergteklimaten meer geschikt dan in maritieme, waar de laat en langzaam reagerende
houtsoorten op hun plaats zijn.
Het bosklimaat
a. Temperatuur
De meest opvallende invloed van het bos op de temperatuur ligt in een vervlakking
van uitersten, zowel van de dagelijkse als van de jaarlijkse gang, terwijl het gemiddelde
in het bos iets lager ligt dan in de omgeving (zie fig. 3).
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Temperatuursverschil tussen bos en vrije veld in gr. C.

FIG. 3.
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De werking op de bodemtemperatuur is van dezelfde aard. In het algemeen zijn de
grondtemperaturen in de winter ca. |°C hoger en in de zomer ca. 3°C lager dan op het
vrije veld. De invloed van de houtsoorten is daarbij in de zomer minder specifiek dan
in de winter. In het koude jaargetijde staan sommige boomsoorten kaal (loofhout
soorten, Lariks) waardoor de uitersten minder sterk getemperd worden. Zo bleek in
een bepaald geval, dat de grond onder een opstand van Pijnboom 18 cm minder diep
en onder een opstand van Beuk slechts 9 cm minder diep was bevroren dan in het vrije
veld.
Van groot belang is de nivellerende werking in verband met het optreden van nacht
vorst in het voor- en najaar, vooral wanneer deze wordt veroorzaakt door sterke nach
telijke uitstraling. Ook door de grotere luchtvochtigheid in het bos wordt de kans op
nachtvorst in het bos geringer dan daarbuiten.
b. Het licht; de straling
Evenals de temperatuurschommeling wordt ook de straling in het bos sterk getem
perd. Omdat de instraling niet direct of althans (door gaten in het kronendak) slechts
korte tijd direct is, is ze minder werkzaam. Het verdrogingsgevaar wordt dus geringer
en de bouw van het loof is aangepast aan een minder sterke verdamping. Bij het weg
hakken van bovenstandige bomen om een onderstandige verjonging meer groeiruimte
te geven, moet men daarom zeer geleidelijk te werk gaan.
Van het licht, dat op het bos valt, wordt zeer veel onderschept. In een kaalstaand
eikenbos wordt slechts 50 % doorgelaten ; in een kaal beukenbos 26 % ; in een naaldhoutbos 5 tot 10% en in een bebladerd beukenbos slechts 3 tot 4%. Ook tussen nauw
verwante soorten zijn duidelijke verschillen aantoonbaar. Zo laat een bebladerd
zomereikenbos 17 % licht door en een bebladerd wintereikenbos 24 %.
Niet alle houtsoorten hebben dezelfde lichtbehoefte. Men onderscheidt lichthoutsoorten als de Eik en de Pijnboom tegenover schaduwhoutsoorten als de Beuk en de
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Zilverden. Bovendien is de lichtbehoefte afhankelijk van de leeftijd. Zelfs extreme
lichthoutsoorten verdragen gedurende de eerste levensjaren veel schaduw, terwijl ze op
hogere leeftijd absoluut vrij moeten staan.
c. De vochthuishouding
De vochtigheid van de groeiplaats is in het algemeen van beslissende invloed op de
groeiomstandigheden ; zo ook in het bos. Zij bepaalt mede, welke houtsoorten ter
plaatse kunnen groeien en hoe de groeikracht ervan zal zijn. Omgekeerd heeft het bos
een kenmerkende invloed op de vochtigheid en de vochthuishouding van de groei
plaats. Om deze factor te bestuderen is het goed zich te realiseren waar het vocht van
daan komt en wat ermee kan gebeuren. Een en ander blijkt schematisch uit fig. 4.
De totale hoeveelheid neerslag is zeer verschillend. Behalve de verticale neerslag
(regen, hagel, sneeuw e.d.) is in het bos de horizontale neerslag (water dat op een of
andere wijze condenseert en dan afdruipt of weer verdampt, dauw, rijp) van groot be
lang. De horizontale neerslag is in het bos aanmerkelijk groter dan daarbuiten, vooral
in streken met veel mist (Taunus met 200 neveldagen per jaar : hier valt buiten het bos
60 % van de neerslag die in het bos valt).
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Een deel van de neerslag wordt onderschept door het kronendak (30 tot 50 %) en
verdampt weer zonder de grond te bereiken. Bij voldoend zware buien kan een deel
hiervan (gemiddeld enkele procenten) langs de takken en stammen afvloeien. Bij zware
buien wordt procentsgewijs minder onderschept dan bij lichte buien (zie fig. 5). Bij een
neerslag van meer dan 20 mm per etmaal bereikt dit percentage een vrijwel constante
waarde, welke afhankelijk is van de aard van het kronendak (houtsoort) en van de
sluiting van het kronendak (open, los, gesloten, dicht) (zie fig. 6).
De rest van de neerslag bereikt de grond. Hiervan kan een deel oppervlakkig af
vloeien, al naar gelang van de helling van het terrein, de doorlatendheid en het water
houdend vermogen van de grond. Het bos heeft op de laatste twee factoren een invloed
ten gunste. Alleen daarom al is bebossing van steile hellingen gewenst. Ontbossing
heeft ernstige erosie ten gevolge op hellingen, welke in beboste toestand geen enkel
gevaar te duchten hebben.
Wat niet afspoelt dringt in de grond. Bijna de helft hiervan zakt weg en vloeit onder
gronds af, zodat het voor de planten ter plaatse niet beschikbaar komt. Elders kan het
weer aan de oppervlakte komen (bronnen) en van groot belang zijn voor de watervoor
ziening voor drinkwater, irrigatie, scheepvaart en waterkrachtstations.
FIG. 6.
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Voorts verdampt in onze streken ongeveer 25 % direct uit de grond. Deze hoeveel
heid is in het algemeen echter zeer wisselend en afhankelijk van klimaat, geaardheid
van het oppervlak en toestand van de begroeiing. In een gesloten bos is de directe ver
damping geringer dan op een open vlakte (fig. 7).
De rest (eveneens ongeveer 25 % van wat de grond bereikt) wordt door de planten
opgenomen en voor het grootste deel gebruikt voor de transpiratie en voor een zeer
gering deel (0,2 %) voor de opbouw van het plantelichaam.
De bovenstaande hoeveelheden moeten als zeer globaal worden opgevat. Het is nl.
tot dusver niet gelukt een volledig sluitende waterbalans voor het bos op te maken.
In tabel 1 zijn voor enige regenstations enkele gegevens vermeld. Van bijzondere
betekenis zijn het surplus, het deficit en de periode waarin het deficit optreedt.
TABEL ). Surplus en deficit van water voor enkele stations in Nederland

Station
Surplus (mm)
Deficit (mm)
Begin deficit
Einde deficit

Assen

De Bilt

Slijk-Ewijk

Warnsveld

Gemert

130
23
25-VII
18-IX

154
23
24-VII
18-IX

121
61
11-VII
24-IX

121
42
26-VII
27-IX

122
80
11-VII
27-IX

Het surplus aan water moet op een of andere wijze afvloeien en neemt daarbij oplos
bare mineralen, kleicolloïden e.d. mee, zodat de bovengrond verarmt en uitloogt.
Het deficit heeft een ongunstige werking op de groei van de vegetatie. Immers een
plant kan in de periode van deficit niet al het water verkrijgen, dat voor optimale ver
damping nodig is. De bladtemperatuur moet dan iets stijgen, hetgeen slechts tot be
paalde grenzen mogelijk is. Naarmate het deficit groter is, zal de aanpassing moeilijker
worden en de schadelijke werking van te hoge temperaturen zich meer doen gelden. Bij
een houtsoort met een hygrofytisch loof treedt deze droogteschade eerder op dan bij
houtsoorten met meer xerofytisch gebouwd loof. Het verdraagbare deficit is dus niet
voor alle houtsoorten gelijk.
Niet alleen de omvang van het deficit, maar ook het tijdstip waarop het aanvangt en
de duur ervan zijn van belang voor de vegetatie. Jong loof is in het algemeen meer
hygrofytisch gebouwd en daardoor gevoeliger voor droogteschade.
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Het deficit wordt in belangrijke mate beïnvloed door het waterhoudend vermogen
van de grond. Uit fig. 8 blijkt, dat bij een waterbergend vermogen van de grond van
50 mm (b.v. op zeer grofkorrelige zandgronden) het deficit reeds begin juni kan
optreden. Bij een waterbergend vermogen van 150 mm (b.v. op rijke, humeuze, lemige
bosgrond met een diepe profielontwikkeling) komt in De Bilt zelfs geen deficit voor en
in Gemert treedt het pas op in de tweede helft van augustus.
Het is duidelijk, dat het waterbergend vermogen in belangrijke mate de soorten
samenstelling van de groeiplaats beïnvloedt en dat men er bij de praktische houtsoor
tenkeuze in de bosbouw rekening mee moet houden. Zo zal men op groeiplaatsen,
waar klimatologisch en/of door het geringe waterbergende vermogen van de grond een
vroeg en groot deficit is te verwachten, bij voorkeur geen Lariks moeten aanplanten. De
meer xerofytische Pijnboom is aan dergelijke omstandigheden beter aangepast.
Een bijzondere invloed van het bos op de neerslag werd aangetoond door OVINGTON, die de afmetingen en aantallen regendruppels binnen en buiten het bos heeft ge
meten. Het kronendak blijkt de neerslag te verzamelen en als grotere druppels los te
laten. Bovendien worden deze grotere druppels steeds op dezelfde plaats losgelaten,
zodat de verdeling van de neerslag in het bos veel onregelmatiger is dan op het vrije
veld. Deze werking heeft een grote invloed op de ondergroei, die plaatselijk bevoor
deeld kan worden, maar ook, door de slagwerking van de grote druppels, totaal kan
worden onderdrukt.
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d. De wind; de samenstelling van de lucht
De invloed van de wind is tweeledig. In de eerste plaats kan wind door het vochtge
halte van de lucht invloed uitoefenen. Een droge wind is vaak schadelijk. In de tweede
plaats ondervinden de planten een mechanische invloed van de wind, hetgeen tot
uiting komt in de vorm. Bomen, die voortdurend aan sterke wind zijn blootgesteld,
vormen een eenzijdige kroon en een sterk wortelgestel. Sommige houtsoorten als de
beuk en de zilverden, verdragen een dergelijke invloed van de wind zeer slecht.
Binnen het bos worden de wind en de turbulentie sterk getemperd; hierbij vooral
treedt de onderlinge beschuttende werking van de vegetatie naar voren. De lucht blijft
min of meer hangen, hetgeen in de praktische bosbouw nog wordt bevorderd door te
zorgen voor een goed gesloten bosrand. Hierdoor is ook de vochtigheid en het C02gehalte van de lucht in het bos groter dan op het vrije veld.
4. Bos EN BODEM
De voedingsstoffenhuishouding
De minerale voedingsstoffen, welke de planten nodig hebben voor een goede ont
wikkeling, verkeren in het bos in een min of meer gesloten kringloop, welke in fig. 9 is
weergegeven. De breedte van de banen en de diameters van de cirkels geven globaal
weer hoeveel mineralen in omloop zijn, resp. vastliggen. De getrokken lijnen geven een
ideale toestand weer; de gestippelde gedeelten beelden een ongunstige invloed uit,
welke de mens in het natuurbos of het bedrijfsbos kan uitoefenen.
De voedingsstoffen, die door de planten worden opgenomen, dienen voor de opbouw
van het plantelichaam en worden vastgelegd in stam, takken, bladeren en wortels. De
hoeveelheden blijken uit de volgende cijfers (tabel 2).
TABEL 2. De hoeveelheden van enkele mineralen in kg/ha/jaar, die nodig zijn voor de jaarlijkse

produktie bij Beuk en Pijnboom

Beuk

Pijnboom

Ca

K

P

N

strooisel
houtlichaam

82
14

10
5

10
3

40
10

totaal

96

15

13

50

strooisel
houtlichaam

19
10

5
2

4
1

35
10

totaal

29

7

5

45

Verreweg het grootste deel van de mineralen komt in het loof terecht; bij de houtoogst wordt slechts een klein deel uit het bos verwijderd. Ook de twijgen zijn nog be
trekkelijk rijk aan mineralen. De bosbouwer laat deze daarom bij voorkeur in het bos
achter (takbemesting).
131

FIG. 9. Schema van de kringloop van de voedingsstoffen in het bos

De volgende fase in de kringloop bestaat uit de humusvorming. Elk jaar valt een
geweldige hoeveelheid blad, twijgen, zaden e.d. (gemiddeld ongeveer 3500 kg/ha/jaar)
op de grond en wordt daar vermengd met afstervende plantedelen van kruiden en
grassen.
Wanneer de omstandigheden geschikt zijn, wordt deze strooisellaag door allerlei
fysische, chemische en biologische processen langzaam gehumificeerd en geremineraliseerd. Eerst wordt het oorspronkelijke materiaal versnipperd door weer en wind en
door het edafon (mijten, springstaarten e.d., waarvan er 500 tot 8000 op een m2 kun
nen voorkomen).
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Daarna worden de lignine en de koolhydraten vrijgemaakt, waarbij o.a. regenwor
men zeer actief zijn. Er komen fenol- en chinonachtige verbindingen vrij die door oxydatie en binding van ammoniakstikstof in humuszuren worden omgezet. Een deel van
het strooisel wordt voor de levering van de ammoniakstikstof afgebroken; daarbij
komen de in dat deel van het strooisel gebonden mineralen vrij (remineralisatie). Bij
deze processen spelen de bacteriën en kleurvormende actinomyceten een belangrijke
rol. Hun aantal kan 100000 tot 150000 per cm2 bedragen. Op deze wijze ontstaat de
min of meer stabiele humus, die vooral wanneer ze colloïdaal aan silicaten is gebon
den (hetgeen wederom onder invloed van de activiteit van regenwormen geschiedt, nl.
in hun darmen), belangrijk kan bijdragen tot de verbetering van de structuur van de
grond, alsmede tot de verhoging van de adsorptiecapaciteit voor minerale voedings
stoffen en tot de verbetering van het waterhoudend vermogen.
De humificatie van strooisel blijkt een gecompliceerd proces te zijn, waarop allerlei
uitwendige factoren een invloed ten goede en ten kwade kunnen uitoefenen. In de
eerste plaats is de samenstelling van het strooisel van belang. Sommige houtsoorten
leveren een eiwitrijk strooisel, dat makkelijk humificeert. Het strooisel van andere hout
soorten humificeert moeilijk, omdat het te weinig stikstof bevat, of omdat het is om
geven door een waslaagje (Pijnboom), of omdat het een dusdanige vorm heeft dat het
makkelijk samenkoekt tot een voor lucht ondoordringbare massa (Beuk). In de tweede
plaats hebben temperatuur en vochtigheid een belangrijke invloed. Een hoge tempera
tuur en een vochtige, doch niet te natte toestand bevorderen de biologische activiteit
en daardoor de strooiselvertering. Lage temperaturen en te grote vochtigheid remmen
de biologische activiteit.
Wanneer de factoren ongunstig zijn, krijgt men geen humificatie van het strooisel.
Het hoopt zich op en gaat over tot verturving. In het natuurbos kan dit leiden tot abso
lute vervening van de groeiplaats en ondergang van het bos.
In het cultuurbos is de strooiselvertering een van de kernpunten van de bedrijfsvoe
ring. Men is hier vaak aangewezen op houtsoorten, die van nature geen goede strooi
selvertering bezitten (groeiplaatsexoten). Door bepaalde bosbouwkundige maatrege
len (menging, dunning, onderplanting, grondbewerking, bemesting) tracht men de
omstandigheden dan zodanig te verbeteren, dat de strooiselvertering toch nog in goede
banen wordt geleid.
De mineralen, welke in de grond aanwezig zijn, kunnen met het zakwater direct uit
spoelen en dus voor de planten verloren gaan. Ze kunnen ook door de wortels worden
opgenomen. Ten slotte kunnen ze, wanneer de grond zich in een goede fysische toe
stand bevindt, tijdelijk worden vastgehouden. Door voortgaande remineralisatie komt
een groot deel van de oorspronkelijk opgenomen mineralen weer in de grond terug.
Voorts heeft door verwering van de bodemdeeltjes (seculaire verwering) een bestendige
langzame aanvulling (nalevering) van de voorraad vrije mineralen plaats.
Ook op dit punt kan de kringloop onvolkomenheden vertonen. In het bijzonder kan
door klimatologische oorzaken de uitspoeling van voedingsstoffen de vorming van
nieuwe overtreffen. In dat geval vertoont de kringloop dus een lek en de bodem ver
armt voortdurend. De grond loogt uit; er ontstaat een gebleekte bovenlaag (podzol).
Een dergelijke uitloging kan ook optreden ten gevolge van een te grote doorlatendheid
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van de grond en zij kan worden versterkt door de samenstelling van het strooisel (zuur
strooisel bevordert de uitloging).
Verband tussen bodemontwikkeling en bossen onder Nederlandse omstandigheden
Wanneer wij uitgaan van het schema in fig. 1 en eenvoudigheidshalve afzien van
allerlei bijzondere omstandigheden, dan kunnen we in Nederland het klimaat en het
reliëf als min of meer uniforme factoren opvatten (slechts het uiterste zuiden is af
wijkend). Alleen het geologisch moedermateriaal, de hydrologie, de tijd en de mens
blijven dus over als de min of meer onveranderlijke factoren, welke beslissend zijn
voor variaties in vegetatie en bodem.
a. De invloed van de hydrologische omstandigheden en de tijd
Beschouwen wij eerst de factor hydrologie, dan kunnen wij de standplaatsen verdelen
in twee groepen :
a. Standplaatsen onder invloed van hoog grondwater, waarbij de aard van de vege
tatie en de bodemvorming door dit grondwater worden beïnvloed. In het korte bestek
van dit boekje willen wij hierop niet nader ingaan. De meeste van deze standplaatsen
zijn trouwens reeds door de weidebouw in beslag genomen en zodoende voor de bos
bouw van minder betekenis geworden.
b. Standplaatsen met grondwater op voor de planten onbereikbare diepte, of al
thans zo diep dat de aard van de vegetatie en de bodemvorming er niet door wordt
beïnvloed.
Op deze standplaatsen zijn het geologisch uitgangsmateriaal, de tijd en de mens be
palend voor de ontwikkeling van bodem en vegetatie.
Het moedermateriaal oefent vooral invloed uit in verband met de mate van doorlatendheid, de basenrijkdom en de snelheid van nalevering.
Door de neergaande waterstroom verdwijnt bij grote doorlatendheid meer water in
de ondergrond dan bij geringe doorlatendheid. In het eerste geval wordt meer trans
portabel materiaal uit de bovengrond uitgespoeld. Doorlatende gronden zullen dus
eerder verarmen dan zware gronden. Bovendien zijn de laatste meestal ook rijker aan
basen en ander transportabel materiaal, zodat in de nalevering hiervan ook beter is
voorzien. Bij de uitspoeling speelt de factor tijd een belangrijke rol. Hoe langer de
uitspoeling duurt, des te armer wordt uiteindelijk de bodem. Jonge en oude afzettingen
van hetzelfde geologische uitgangsmateriaal hebben daardoor een verschillende bodem
ontwikkeling.
Onder invloed van de hierboven beschreven factoren kunnen wij schematisch vier
stadia van bodemontwikkeling onderscheiden. Daarbij laten wij extreme gevallen,
zoals krijtverweringsgronden en kalkrijke duingronden, wederom buiten het kader
van onze beschouwingen.
Eerste stadium. Tot boven in het profiel komt nog vrije kalk voor. Dit stadium
wordt gevonden op jonge alluviale afzettingen, die door overstroming nog geregeld
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van nieuw slib worden voorzien. Van enige profielontwikkeling is geen sprake. Ken
merkende eigenschappen van belang voor de vegetatie-ontwikkeling zijn:
-

homogene profielopbouw met meestal goede, doch geremde doorlatendheid;
hoge verzadigingsgraad van het adsorptiecomplex (humus en klei) ;
goede structuur ;
sterke nitrificatie ;
grote rijkdom aan voedingsstoffen;
grote biologische activiteit.

Tweede stadium. Dit wordt gekenmerkt door het ontbreken van vrije kalk in de
bovengrond. Men treft het aan op jonge alluviale gronden, welke niet meer worden
overstroomd (b.v. die binnendijks zijn komen te liggen). Onder invloed van de neer
slag en de vegetatie spoelt de kalk na verloop van tijd uit. De verzadigingsgraad van
het adsorptiecomplex met basen blijft evenwel voorlopig nog zeer hoog; de zuurgraad
loopt van 7,0 tot 5,5. Er tekenen zich in de bodem bepaalde, geleidelijk in elkaar over
gaande horizonten af. De milde humus wordt door de activiteit van de bodemorganis
men door de bovengrond gewerkt, zodat een donkere Ai-horizont ontstaat. Door de
hoge zuurgraad heeft bijna geen verplaatsing van colloïden met het zakwater plaats.
Door plaatselijke kleivorming uit hydrolyseprodukten kan echter wel een zwaardere
laag (B-horizont) in het profiel ontstaan. Ten opzichte van het voorgaande stadium
kan men de volgende veranderingen vaststellen, die van belang zijn voor de ontwikke
ling van de vegetatie :
- begin van heterogenisatie van het profiel en daardoor wijziging van de omstandighe
den voor de beworteling ;
- een lagere zuurgraad ;
- een sterkere humusvorming;
- gewijzigde nitraatvorming;
- achteruitgang van de structuur.
Derde stadium. De kalk is verder uitgespoeld en de verzadigingsgraad der col
loïden is sterk teruggelopen. Dit stadium wordt aangetroffen op oude rivierleemgron
den, alsmede op oude leemgronden in het oosten des lands en op niet onthoofde lössgronden in Zuid-Limburg. De pH van de bovengrond is gedaald tot waarden tussen
5,5 en 4,5. Dit heeft tot gevolg, dat de bodemcolloïden minder onderlinge binding gaan
vertonen (gedispergeerd worden). Deze toestand wordt door de H-ionen bestendigd,
zodat transport met het zakwater mogelijk wordt. In diepere lagen wordt de pH weer
hoger en worden de met het zakwater doorsijpelende colloïden uitgevlokt tot grotere
deeltjes, die tussen de gronddeeltjes blijven hangen. Er heeft zodoende ten koste van
de bovengrond een verrijking van de ondergrond met klei plaats. Bovendien wordt ter
plaatse nieuwe klei gevormd uit hydrolyseprodukten.
Door dit proces wordt de ondergrond verdicht en minder doorlatend voor water.
Bij sterke remming van de waterdoorlatendheid ontstaat in de B-laag zelfs een gleihorizont.
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Voor de vegetatie zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het tweede stadium
van belang :
-

nog verder geremde nitraatvorming;
verdere daling van de pH ;
achteruitgang van de structuur ;
heterogeen milieu voor de beworteling ;
daling van de voedselrijkdom;
daling van de biologische activiteit;
verandering van de waterhuishouding, speciaal op zwaardere gronden.

Dit is het verst ontwikkelde stadium, dat kan ontstaan uit materiaal, dat van oor
sprong enigszins kalkhoudend en van een zodanige granulaire samenstelling is, dat het
overtollige neerslagwater langzaam wegzakt. Dit stadium benadert het begrip bodem
climax en wordt door PALLMANN „Podsolige Braunerde" en volgens de Amerikaanse
nomenclatuur „graybrown podsolic soil" genoemd.
Vierde stadium. Bij grotere doorlatendheid en armoede van de grond gaat de
bodemontwikkeling nog een trap verder. De uitloging is intensiever en de pH daalt
tot waarden kleiner dan 4,5. Door deze lage pH begint de afbraak van de minerale be
standdelen van de bovengrond. De sterk dispergerende humuszuren bevorderen, dat
de colloïden van de sesquioxyden (Fe203, A1203) met het zakwater vervoerbaar wor
den. Waar in de ondergrond de pH boven de kritieke waarde stijgt, komen de colloiden weer tot samenballing (coagulatie), waardoor ze niet verder kunnen doorzakken.
Dit proces noemt men podzolering.
Wanneer het moedermateriaal oorspronkelijk enig fijn materiaal bevatte of wel
silicaatrijk was, dan is dit direct - respectievelijk door dispersie en coagulatie - naar
grotere diepte getransporteerd en daar afgezet in de vorm van smalle of bredere ban
den.
Dit stadium van ontwikkeling treft men vooral aan op onze gestuwd preglaciale
gronden en op zeer fijne dekzanden. Op de bijna zuivere kwartszanden van het fluvioglaciaal treft men het zuivere podzoleringsproces aan, waarbij zelfs de zojuist aange
duide geringe nieuwvorming van klei niet plaats heeft.
Kenmerkende eigenschappen van dit stadium van bodemontwikkeling in verband
met de vegetatie zijn :
-

sterke heterogenisatie van het profiel ;
zeer lage pH;
geringe nitraatvorming;
P-fixatie;
Al- en Fe-mobilisatie;
armoede aan voedingsstoffen ;
geringe biologische activiteit.

Aan deze stadia van bodemontwikkeling heeft de natuurlijke vegetatie zich aange
past, zodat men parallel met de besproken bodemtypen bepaalde plantengemeenschap136
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pen (associaties) aantreft. Zo vindt men op het eerste stadium o.a. het meidoornessenbos (Fraxino-Ulmetum) ; op het tweede stadium o.a. het andoorn-eikenbos
(Stachyeto-Quercetum) ; op het derde stadium het eiken-haagbeukenbos (Querceto
Carpinetum) ; en ten slotte op het vierde stadium, dus de werkelijk gepodzoleerde
gronden, het eiken-berkenbos (Querceto-Betuletum).
Binnen de hierboven genoemde stadia van ontwikkeling kan men, wanneer men op
de invloed van de afzonderlijke factoren gaat letten, een verdergaande indeling maken,
waarbij nog steeds een duidelijk samengaan is te constateren tussen vegetatie- en
bodemontwikkeling.
Zo kan men bij gronden van het derde stadium, waarop het Querceto-Carpinetum voorkomt,
de volgende reeks onderscheiden :
a. het droge eiken-haagbeukenbos (Q.C.typicum) op gronden met een goed doorlatende lihorizont en meestal zonder glei-verschijnselen;
b. het eiken-haagbeukenbos met Lieve Vrouwenbedstro (Q.C.asperuletosum), waarin de ont
kalking niet tot op grote diepte plaats heeft gehad en onder in de B- of G-horizont nog vrije
kalk voorkomt; deze gronden zijn iets minder doorlatend;
c. het vochtige eiken-haagbeukenbos (Q.C.stachyetosum) op gronden met een zeer zware lihorizont, rijk aan glei-verschijnselen en volledig ontkalkt, of op gronden met eutroof grond
water.
Op gronden van het vierde stadium, waarop bosgemeenschappen voorkomen behorende tot
het Querceto-Betuletum, is eveneens een aantal varianten aan te wijzen, waarbij een innig
verband bestaat tussen bodemtype en vegetatietype. Als voorbeeld van de mogelijkheden, die
zich hierbij kunnen voordoen, wordt hier een reeks vermeld die voor de bossen van Doorwerth
beschreven is (VAN GOOR).
o. Stellaria-Holcus variant (variant met Grootbloemmuur en Witbol);
b. Holcus-Teucrium variant (variant met Witbol en Valse Salie);
c. Pteridium-Holcus variant (variant met Adelaarsvaren en Witbol) ;
d. Pteridium-Deschampsia variant (variant met Adelaarsvaren en Bochtige Smele) ;
e. Deschampsia-Vaccinium variant (variant met Bochtige Smele en Bosbes).

Bij de bestudering van de bodemfactoren, welke verantwoordelijk zijn voor het
optreden van deze varianten, is gebleken dat de diepte van het profiel in de genoemde
volgorde afneemt. Deze profieldiepte kan gedeeltelijk worden beïnvloed door de dikte
van bepaalde geologische lagen. Op plaatsen waar dit niet het geval is, blijkt de pro
fieldiepte te worden bepaald door de chemische rijkdom van de grond. Ook de granu
laire samenstelling van de grond kan met het vegetatietype correleren.
Al deze feiten wijzen in dezelfde richting, nl. dat het waterbergend vermogen van
het profiel hier de doorslaggevende factor is. Immers de profieldiepte, of deze nu geo
logisch of door bodemontwikkeling ontstaat, bepaalt in eerste instantie hoeveel water
kan worden geborgen. Dat daarbij de grof- of fijnkorreligheid van invloed is, is zonder
meer duidelijk. De invloed van de chemische rijkdom is echter gecompliceerder en
wordt hierna behandeld.
b. Invloed van de chemische rijkdom in het moedermateriaal van de
bodem
Naarmate de grond armer is, verandert de samenstelling van het blad. In het alge
meen wordt het dan naar verhouding minder eiwitrijk. Bovendien verdwijnen de plan137

ten met een hoog eiwitgehalte van het strooisel en nemen de planten met een laag eiwit
gehalte in aantal toe. Hierdoor wordt de samenstelling van het strooisel dus ook min
der eiwitrijk en aangezien eiwit een belangrijke leverancier is van stikstof bij de humusvorming, wordt de kwaliteit van de humus welke uit het strooisel wordt gevormd,
eveneens slechter. Immers, hoe meer stikstof in het humusmolecuul is verwerkt, des te
beter wordt de kwaliteit. Dit uit zich vooral in het adsorptievermogen en in de stabili
teit van de humus.
Op rijkere gronden vinden we dus meer humus (omdat ze niet zo snel weer worden
afgebroken), welke bovendien van een betere kwaliteit is. Hierdoor wordt de water
huishouding van deze gronden verbeterd en zo is dus de chemische rijkdom van de
grond indirect van invloed op de waterhuishouding.
Op de relatief sterk uitgeloogde gronden van het Querceto-Betuletum heeft dit ver
schijnsel nog een nevenwerking op de pH van de bovengrond. Rijkere gronden geven
hier meer en beter strooisel, maar aangezien deze gronden zeer weinig basen bevatten
en het humuscomplex dus geheel met H-ionen wordt bezet, volgt daaruit het tamelijk
ongerijmde verschijnsel, dat naarmate de gronden rijker zijn, de pH van de bovenlaag
daalt.
De invloed van de chemische rijkdom uit zich vooral in de aanwezigheid van fos
faten. Evenals water vormen fosfaten in normale bosgronden een minimum-factor en
hierbij kunnen we dus de scherpste reacties verwachten. Het is gebleken, dat niet alleen
de totale hoeveelheid fosfaat per profiel, doch ook het P-totaal-cijfer van de bovenlaag
bij de rijkere typen belangrijk groter is.
Opvallend is trouwens dat in alle profielen de bovenlaag relatief rijker aan fosfaat is
dan de rest van het profiel. Deze ophoping in de A-laag heeft plaats onder invloed van
de voedselkringloop welke hiervoor is beschreven. In tegenstelling met de meeste
andere mineralen is het fosfaat nauwelijks oplosbaar, zodat het als het met het strooisel
in de bovenlaag terecht is gekomen, daaruit bijna niet meer uitspoelt.
c. Praktische voorbeelden
Voor de varianten van het Querceto-Betuletum zijn dus de granulaire samenstelling
en de chemische rijkdom beslissend. De overige min of meer variabele factoren, zoals
aard en gehalte der humus, de biologische bodemactiviteit, de zuurgraad, e.d. zijn hier
van min of meer afhankelijk.
Dit betekent niet, dat het vegetatietype onveranderlijk is. Want, hoewel de granulaire
samenstelling van de grond kunstmatig niet kan worden beïnvloed, de chemische
samenstelling kan wel worden gewijzigd. Door langzame veranderingen hierin (door
uitspoeling en profielvorming) kan het vegetatietype wijzigen. Omgekeerd kan men
door wijziging van het vegetatietype of door bemesting invloed uitoefenen op de
chemische rijkdom van het profiel.
Hierin ligt zowel de oorzaak van de degradatie van gronden als de mogelijkheid tot
verbetering. Van beide vindt men in de praktische bosbouw voorbeelden. Zo leidde het
gebrek aan inzicht in de ecologische processen tot aanplant van niet aan de groeiplaats
aangepaste houtsoorten en tot diepe grondbewerking op arme grofkorrelige gronden,
met als gevolg een sterke bodemdegradatie. Aan de andere kant kan men, steunende
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op de ecologische kennis van de groeiplaats, door oordeelkundige maatregelen de
houtproduktie stimuleren zonder dat de groeiplaats achteruit behoeft te gaan.
Een praktische toepassing vindt men in de jonge opstanden van de Japanse Lariks
op voedselarme, lage zandgronden. Hierin treft men vaak een sterke ondergroei van
het Pijpestrootje (Molinia coerulea), waarvan de lariks veel concurrentie ondervindt.
Er wordt vaak veel geld besteed aan de mechanische of chemische bestrijding van dit
gras.
Uit het onderzoek naar de relatie tussen bodem en vegetatie is echter gebleken, dat
Molinia alleen voorkomt op fosfaatarme gronden. Door verhoging van het fosfaat
gehalte van de bovengrond wordt de concurrentiekracht van de andere planten zoda
nig verbeterd, dat de groeivoorwaarden voor de Molinia te ongunstig worden en ande
re grassen, o.a. Zachte Witbol (Holcus mollis), de overhand krijgen. Van deze grassen
heeft de lariks geen last. Door de fosfaatbemesting is dus de mogelijkheid geopend
om Molinia te bestrijden, maar daarbij tevens de vruchtbaarheid van de groeiplaats
en de houtproduktie te verhogen.
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VIII. GRASLAND
1. WAT ONDER GRASLAND VERSTAAN WORDT

Alvorens de ecologie van het grasland te behandelen, dient eerst duidelijk gemaakt
te worden, wat onder grasland verstaan wordt. Hieraan worden nl. verschillende bete
kenissen gehecht. Zuiver plantensociologisch genomen, zijn graslanden gemeenschap
pen van planten, waarin de grondvorm gras overheerst, waarin dus planten met een
grasachtig uiterlijk de toon aangeven. Dat zijn niet alleen echte grassen (Gramineae),
maar ook schijngrassen als zeggen, biezen, russen en paardestaarten. Moerasvegeta
ties van geen of weinig waarde voor de landbouw kunnen dus uit een plantensociolo
gisch oogpunt evengoed grasland zijn. Voor de landbouw geldt echter als voorwaarde,
dat een terrein beweid wordt of wel, dat er veevoeder van gewonnen kan worden door
maaien. In ons land met zijn intensieve landbouw moet het land bovendien groten
deels met grassen of desnoods schijngrassen begroeid zijn, wil het voor grasland kun
nen doorgaan. In het buitenland neemt men het niet zo nauw en worden b.v. ook een
luzerne-akker (Frankrijk), een heide- of een met varens begroeid veld (Engeland) of
een overwegend met onkruiden in plaats van met grassen begroeide weidegrond
(Amerika) met de naam van grasland aangeduid.
a. Ons grasland en dat in het buitenland
Van nature vindt men grasland vrijwel alleen in drogere gebieden, in de vorm van
prairiën, steppen en savannen (grasland met groepjes bomen), of wel op plaatsen, waar
door herhaalde branden geen bomen meer willen groeien b.v. alang-alangvelden. In
ons land groeit daarentegen oorspronkelijk bos en wel op schrale, droge gronden het
eiken-berkenbos; op natte, arme plaatsen het berken-wilgenbroek; op moerassige,
voedselrijke plaatsen, zowel op laagveen als op minerale bodems, het elzenbroek;
langs de rivieren wilgen en populieren, en op minder natte, hoewel geenszins droge en
toch vruchtbare gronden, het eiken-haagbeukenbos. De kwelders of schorren vormen
wellicht het enige natuurlijke grasland, dat in Nederland voorkomt, omdat daar de
herhaalde overstroming met zout water, de ijsgang en de harde zeewind de boomgroei
beletten.
Overigens is het merkwaardig, dat juist in ons land met zijn milde en vochtige kli
maat, voor boomgroei zo geschikt, het beste grasland ter wereld gevonden wordt.
Alleen hier is het grasland, wat zetmeelwaarde-opbrengst betreft, vrijwel gelijkwaardig
aan bouwland. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het zeeklimaat, de vlakke en
lage ligging, het veelvuldig voorkomen van goed vochthoudende grondsoorten, de vaak
goede waterregeling, het intensieve gebruik (veel beweiding), een bemesting, hoger en
beter dan elders, en een behoorlijke verzorging. Verder zijn de natste jaren de beste
grasjaren, zowel wat opbrengst als botanische kwaliteit betreft.
Hoe is nu een en ander te verklaren? In de droge, steppe-achtige gebieden groeien
harde en ruwe soorten, zodat de kwaliteit van het grasgewas er minderwaardig is. Door
beweiding, zonder of met onvoldoende bemesting, wordt roofbouw gepleegd. Bij te
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Sterke beweiding (men spreekt dan van „overgrazing") wordt het gras uitgeput, het
sterft af, ook al doordat de zon te veel kan branden en er ontstaat ten slotte een zeer
open zode met overwegend onkruid. Hierdoor krijgt de zo gevreesde erosie vrij spel.
In onze streken daarentegen zijn de meeste graslanden en heiden door rooiing van het
bos, al of niet gepaard gaande met beweiding, ontstaan.
b. Iets over de geschiedenis en samenstelling van ons grasland
Produktieve en malse atlantische grassen kregen in ons land hun kans op de betere
gronden, vooral in die gebieden waar de stalmest voor het grasland behouden bleef.
Onze meest gewaardeerde, sterk uitstoelende grassoort Engels Raaigras (Lolium perenne), als tredplant de mens volgend en noch tegen de strenge vorst noch tegen de ver
schroeiende hitte van een landklimaat bestand, ging overheersen op de betere, niet te
droge en niet te natte, beweide graslanden. Ruw Beemdgras (Poa trivialis), vochtminnend en op vruchtbaarheid gesteld, vandaar van huis uit het gras van de elzenbossen
met hun stikstofrijke, mooie teelaarde, is onze meest voorkomende grassoort gewor
den. Niet alleen helpt dit typische ondergras met zijn bovengrondse uitlopers en tal
loze fijne en malse spruiten de zode van de vochthoudende weilanden sluiten, maar
sedert het beschikbaar komen van de kunstmest verovert deze soort de hooilanden in
toenemende mate. De schrale blauwgraslanden en vochtige heidevelden van de veenen zandstreken veranderden in welig hooiland. Aanvankelijk beheerst bij bemesting
het matige, eveneens atlantische, vorstgevoelige gras Witbol (Holcus lanatus) het beeld,
maar naarmate de bemestingstoestand, in het bijzonder wat betreft fosfaat, beter
wordt, neemt het goede Ruw Beemdgras de leiding over. Op onze beste hooilanden zijn
bovendien belangrijke en tevens gewaardeerde bestanddelen: Beemdlangbloem (Festuca pratensis), Beemdvossestaart (Alopecurus pratensis) en op kleigrond zelfs Engels
Raaigras. Dit laatste domineert, zoals reeds aangeduid, in meer of mindere mate op de
vruchtbare graslanden, welke niet ieder jaar worden gehooid.
Zelfs in ons land met zijn zeeklimaat kunnen op droge zandgronden genoemde gras
soorten niet voldoende aan bod komen en moeten het veld ruimen voor minderwaar
dige soorten als Rood Zwenkgras (Festuca rubra) en Gewoon Struisgras (Agrostis
tenuis). Dergelijke graslanden kunnen beter gescheurd worden. Daarna kan er akker
bouw worden toegepast of er kan nieuw grasland worden aangelegd door zaaiing van
een gras- en klaverzaadmengsel, bestaande uit enige goede soorten. In het laatste geval
moet men niet een mengsel voor blijvend grasland gebruiken, omdat Rood Zwenkgras
en Struisgras, die er vanwege de bodemgesteldheid thuis horen, zich er na enkele jaren
opnieuw vestigen en de minder droogteresistente soorten verdringen. Het ligt voor de
hand een kunstweidemengsel te nemen, dat uit slechts enkele produktieve soorten be
staat, waarna het land na twee of driejaren opnieuw geploegd wordt. Door de opne
ming van kunstweiden in de vruchtwisseling verkrijgt men op de droge zandgronden
niet alleen meer en beter gras, maar door het herhaalde onderploegen van de graszode
wordt het humusgehalte van de grond op peil gehouden. Vele graslanden lenen zich in
ons land echter niet voor scheuren, zoals de veengronden, die vanwege de inklinking
en het gevaar voor irreversibel indrogen niet diep ontwaterd mogen worden, en de
moeilijk te ploegen en verder te bewerken zware kleigronden. Hier vindt men trouwens
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vele uitstekende, oude graslanden, in de loop der jaren verbeterd door beheersing van
de waterstand, door bemesting en door doeltreffend gebruik. Andere kunnen ook op
deze wijze produktief gemaakt worden, waarbij bijzaaien van goede grassen en klaver
in de opengemaakte zode het verbeteringsproces aanmerkelijk kan versnellen.
c. Grasland als dynamische gemeenschap
Wat is nu eigenlijk het wezenlijke van grasland en waarom is de bestudering van zijn
ecologie zo moeilijk? Graslanden zijn plantengemeenschappen, die uit vele plantesoorten bestaan, welke vaak zeer uiteenlopen in landbouwkundige waarde en ook ver
schillend op milieufactoren reageren. Indien men van een homogeen oud grasland, in
gelijkmatige verdeling over het terrein, 100 plukjes of boorsels van elk 25 cm2 neemt,
zal men gemiddeld 32 soorten in zo'n verzamelmonster aantreffen. Het is zelfs mogelijk
dat het er 64 zijn, maar ook komt het voor dat men niet meer dan 13 soorten vindt.
Dit geldt slechts wanneer men de zilte graslanden van schorren of kwelders buiten be
schouwing laat; de belemmerende factor, welke de zoutconcentratie van de bodem
vormt, kan het aantal soorten tot 7 reduceren. Afgezien van de zilte graslanden zijn
intensief beweide graslanden met hoge bemestingstoestanden of sterk zure percelen
het armst aan plantesoorten. Tot de soortenrijkste graslanden behoren wilde gras
landen - vooral die op kalkrijke grond - waarop de menselijke invloed beperkt is tot
maaien of ongeregelde beweiding. Hierdoor wordt slechts voorkomen, dat zich op
nieuw bos vormt, hoewel struiken meermalen worden aangetroffen. Van deze wilde
graslanden, waartoe men ook de blauwgraslanden kan rekenen, onderscheiden zich
de cultuurgraslanden die bemest en doelmatig gebruikt worden.
De plantengemeenschappen van het grasland zijn aangepast aan hun standplaats,
waaronder wordt verstaan het gehele complex van voor de plantengroei van belang
zijnde milieufactoren. Deze zijn te onderscheiden in de invloeden van het klimaat, van
de bodem en van de levende wezens, waaronder de mens - direct of indirect door het
vee - de belangrijkste plaats inneemt. Als de standplaats gegeven is, wordt door de
onderlinge concurrentie uiteindelijk bepaald, welke plantesoorten er voorkomen en
hoe hun hoeveelheidsverhouding is. Toch zijn standplaats en bijbehorend grasland
type allesbehalve statisch bepaald; zij verkeren in een schommelend evenwicht onder
invloed van seizoen en weersgesteldheid.
Vroeg- en laatbloeiende soorten bepalen de zg. fenologische aspecten. Om een voor
beeld te noemen, beheerst in het voorjaar de Blauwe Zegge (Carexpanicea) het beeld
van onze blauwgraslanden, daarna ziet het land in juni rood van de bloeiende Spaanse
Ruiter (Cirsium dissectum), terwijl het optimale fenologische aspect pas in juli en
augustus valt: dan wordt de toon aangegeven door het hoofdbestanddeel van deze
graslanden, het gras Pijpestrootje (Molinia coerulea), dat pas in mei uit de grond komt.
Dergelijke graslanden moeten dan ook laat gemaaid worden, wil er voldoende vrucht
van komen.
Weersinvloeden als strenge vorst (in het bijzonder bij doorweekte bodem en zonder
sneeuwdek) en droogte (vooral in de nazomer, wanneer de vochtvoorraad in de grond
reeds geslonken is) brengen belangrijke fluctuaties in de samenstelling van het gras
gewas met zichmede. Engels Raaigras, Kamgras (Cynosurus cristatus), Reukgras (Antho142

xanthum adoratum) en Witbol zijn weinig winterhard; zij worden echter tijdelijk ver
vangen door Timothee (Phleum pratense), Fiorien (Agrostis stolonifera), Kweek
(Agropyron repens) en kruiden. Ruw Beemdgras maakt bij droogte o.a. plaats voor
Witte Klaver (Trifolium repens) en op de duur ook voor Veldbeemdgras (Poa pratensis)
en Kweek. Na de reeds winters van 1939 tot 1942 met strenge vorst, gevolgd door
droogte in het voorjaar, ging ons atlantische grasland continentale trekken vertonen.
De oude toestand herstelde zich echter weer spoedig, nadat zacht en vochtig weer zijn
intrede gedaan had.
Rijkdom aan soorten en hun onderlinge vervanging ten gevolge van seizoens- en
weersinvloeden kunnen als een voordeel van oud grasland beschouwd worden. Be
halve, dat het menu voor het vee veelzijdig is samengesteld, zal de zode vrijwel steeds
behoorlijk gesloten zijn, al is ook haar samenstelling aan schommeling onderhevig.
Behalve van standplaats en concurrentie hangt de botanische samenstelling van
een grasland af van historische oorzaken. Het eerst aanwezig zijn is voor een soort
speciaal op aangelegd grasland van betekenis. Vanzelfsprekend bestaat in de echte
kunstweiden het gewas vrijwel alleen uit de gezaaide soorten. Na tientallen jaren kan
men echter in aangelegd, blijvend grasland ook nog in belangrijke hoeveelheid, ge
zaaide soorten of rassen aantreffen, die zich daar uit zich zelf in het geheel niet of wei
nig talrijk zouden hebben gevestigd.
2. ASPECTEN VAN DE ECOLOGIE

De ecologie of wetenschap van de samenhang met de standplaats wordt gewoonlijk
gesplitst in de aut-ecologie en de syn-ecologie. Het object van de aut-ecologie is de af
zonderlijke soort, dat van de syn-ecologie de gemeenschap van soorten, in dit verband
de soorten van het grasland. Beschouwen we de aut-ecologie nader, dan moet opge
merkt worden, dat het een groot verschil maakt of men de afhankelijkheid van de
standplaats nagaat aan afzonderlijk groeiende planten of aan planten, die deel uit
maken van een uitgebalanceerde grasmat, waar zij hun positie in de strijd om het
bestaan hebben moeten handhaven. Een zoutplant als Zeeaster (Aster tripolium) kan
b.v. in een tuin, waar zij geen concurrentie ondervindt, uitstekend groeien. Grassen,
welke als zuurminnend bekend staan, behoeven in monocultuur bij hogere pH niet
minder te gedijen, maar in sterk zure graslanden komen zij tot overheersing, omdat
kalkminnende soorten hoge zuurgraden niet verdragen. Het is als met de Zeeaster,
die het aan de zeekust gemakkelijker heeft in de strijd om het bestaan, omdat vele
soorten zout slecht verdragen.
a. Methoden van ecologisch onderzoek
Men kan verschillende methoden toepassen om inzicht te verkrijgen in de eisen, die
de planten aan het milieu stellen. Men kan gebruik maken van water-, grind- en dusarietcultures. Ook kan men zg. vakkenproeven aanleggen, waarbij men de vakken met
zorgvuldig gemengde grond vult, die men vooraf b.v. door bekalking op verschillende
pH-trappen heeft gebracht. Dergelijke vakkenproeven lenen zich reeds beter dan b.v.
watercultures voor het bestuderen van mengsels van soorten ; het milieu is natuurlijker,
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maar men heeft de factoren minder goed in de hand. Het gemakkelijkst en het meest
op de praktijk ingesteld zijn veldproeven, b.v. bemestingsproeven, waarvan reeds een
groot aantal genomen is. Zij hebben meermalen als bezwaar, dat de vruchtbaarheid
van de grond niet op alle veldjes gelijk is; daardoor zijn zij uiteraard minder exact dan
de eerder genoemde werkwijzen. Het beste beeld van het gedrag der soorten bij de ver
schillende objecten van een proefveld verkrijgt men door de specifieke gewichtspercen
tages om te rekenen op de totale opbrengst.
Al deze soorten proeven hebben gemeen, dat getracht wordt een enkele factor of
enige factoren in combinatie te variëren bij gelijkblijvende overige factoren. Tegenover
wat men, aldus samenvattend, de proefveldmethode kan noemen, staat de statistische
werkwijze. Hierbij gaat men uit van oude bedrijfsgraslanden, waarvan men zowel
de botanische samenstelling als de standplaats zo volledig mogelijk analyseert. Beide
methoden hebben hun voor- en nadelen. Een bezwaar van de proefveldmethode is, dat
de uitkomsten in principe alleen gelden voor de omstandigheden van het proefveld en
dat het ogenschijnlijke gedrag van een soort afhankelijk is van de andere soorten,
waarmee zij ter plaatse voorkomt. De grote moeilijkheid bij toepassing van de statisti
sche werkwijze is de koppeling van standplaatsfactoren, waardoor schijnverbanden
gevonden worden. Blauwgraslanden zijn b.v. natte of vochtige, tevens arme en in ons
land althans, zure hooilanden; weilanden zijn vanwege het vee doorgaans kalirijker
dan hooilanden, waarvan plantenvoedsel met het grasgewas wordt weggevoerd. Uit
ecologisch oogpunt zijn dan ook die percelen van grote betekenis, waarbij zeer bijzon
dere combinaties van factoren optreden, zoals gebruik van hooiland, gepaard aan hoge
kalitoestand, hoge P-toestand naast lage K-toestand en omgekeerd. Bij dergelijk sta
tistisch onderzoek is veel materiaal vereist, opdat men met succes factorensplitsing kan
toepassen, ten einde het werkelijke verband te vinden. Overigens is het zaak beide werk
wijzen: de statistische zowel als de proefveldmethode, aan te wenden om een goed in
zicht te verkrijgen in de ecologie van het grasland.
b. Belangrijkheid van standplaatsfactoren
De voornaamste milieufactoren, welke de samenstelling van het grasland beheer
sen, zijn bodemvruchtbaarheid (pH en bemestingstoestand), gebruik van het land en
vochtigheidsgraad. In de kuststreken is dan nog het zoutgehalte van belang, terwijl ook
de beschaduwing niet zonder betekenis is.
Wat de vochtigheidsgraad betreft, kan men onderscheiden : droog, vrij droog, nor
maal vochthoudend, vochtig en nat (dras). Het land kan ook 'swinters nat zijn en
's zomers oppervlakkig uitdrogen. Dg bemestingstoestand is vooral een kwestie van
fosfaat, kali en stikstof. Onze hoofdindeling in gebruikswijzen is als volgt : echte hooi
landen, hooiweiden, wisselweiden en echte weiden. Echte hooilanden worden alleen
maar eens of meermalen per jaar gehooid ; echte weiden worden slechts beweid. Tussen
deze uitersten staan de hooiweiden (elk jaar één snede hooi met na- en eventueel voor
beweiding) en de wisselweiden, welke sommige jaren alleen maar beweid en andere
jaren ook gehooid worden. Tot deze laatste categorie behoren ook graslanden, die wel
elk jaar minstens een keer gemaaid worden, maar dan afwisselen voor winning van
hooi, kuilvoer of gedroogd gras. De gebruikswijze is vooral van grote betekenis, om144
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dat planten, die zich alleen of hoofdzakelijk door zaad voortplanten, het herhaalde af
vreten en vertreden door het vee niet verdragen. Op voortdurend beweide graslanden
zijn daarentegen vooral planten thuis, die sterk uitstoelen en (of) zich door uitlopers
uitbreiden.
c. Indicatorische betekenis van de grasmat
Wanneer men eenmaal bekend is met de ecologie van de afzonderlijke graslandplanten en hun combinaties, kan men aan de hand van de samenstelling van de gras
mat verschillende bijzonderheden omtrent vochtigheid, bodemeigenschappen, be
mestingstoestand, zuurgraad en gebruik mededelen. Men gaat hierbij uit van de weten
schap, dat het plantendek in zekere zin een afspiegeling vormt van de standplaats.
Grieken en Romeinen moeten volgens SAMPSON reeds gebruik gemaakt hebben van
planten als indicatoren of aanwijzers. De Amerikaan HILGARD schreef in 1858, dat de
resultaten van vegetatiekarteringen uitstekend zouden kunnen dienen als inlichtingen
bron voor kopers van land. Kennis van de vegetatie zou heel wat geld hebben bespaard
aan onfortuinlijke speculanten.
CHAMBERLAIN (V.S.) drukte het nog positiever uit: ,,De meest vertrouwde aanwij
zing omtrent de landbouwkundige waarde van een gebied is te putten uit zijn oor
spronkelijke vegetatie". Ook is wel gezegd, dat de vegetatie de beste grondslag voor
het grondonderzoek is. Daar valt veel voor te zeggen. Onderzoek van de grond zelf is
fragmentarisch en geeft slechts pleksgewijze uitkomsten (profielen) of gemiddelde
waarden (grondmonsters), de vegetatie geeft echter een overzicht van het gehele
terrein. Deze verraadt pleksgewijze verschillen duidelijk en scherp, zelfs op klein
bestek.
CLEMENTS schreef anno 1928 in zijn bekende boek „Plant Succession and Indica
tors", dat iedere plant een indicator is. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit,
dat elke plant het produkt is van de voorwaarden, waaronder zij groeit en daarom een
maatstaf voor deze voorwaarden is. Hoewel dit o.i. te absoluut is uitgedrukt, schuilt in
deze uitspraak toch een grond van waarheid.
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d. Soorten van indicatoren
Op grond van een uitgebreid onderzoek zijn wij tot de onderscheiding gekomen van
presentie- en frequentie-indicatoren. Presentie-indicatoren, welke uitzonderingen vor
men, duiden reeds een bepaalde eigenschap van het milieu aan, wanneer zij door wei
nig individuen vertegenwoordigd zijn. Verreweg de meeste soorten behoren echter tot
de frequentie-indicatoren. De amplitude van een bepaalde standplaatsfactor is pas
smal indien zij in grote hoeveelheid worden aangetroffen.
Het begrip indicatorplant moet niet verkeerd begrepen worden. Dat b.v. Rood Zwenkgras goed tegen droogte bestand is en daarom vaak met succes als droogte-indicator
gebruikt wordt, betekent geenszins dat dit gras niet massaal kan voorkomen op
vochtige plaatsen. In graslanden met een behoorlijke bemestingstoestand kan Rood
Zwenkgras vanwege bovengenoemde resistentie alleen op drogere plaatsen met vrucht
concurreren tegen de geduchte rivalen Engels Raaigras en Ruw Beemdgras. In minder
vruchtbare en voor Engels Raaigras te natte graslanden kan Rood Zwenkgras echter in
de strijd om het bestaan slagen, omdat het minder hoge eisen aan de vruchtbaarheid
stelt. Men moet er zich voor hoeden te veel op één standplaatsfactor af te gaan en bij
beoordeling ter plaatse met zoveel mogelijk factoren rekening houden. Vooral ook
moet men niet voorbijzien, in welk gezelschap de betrokken soort verkeert.
Er zijn soorten, die in het bijzonder wat een enkele milieufactor betreft indicatorische waarde hebben en meer of minder indifferent zijn ten opzichte van andere invloe
den. Duizendblad (Achillea millefolium) is b.v een typische droogte-indicator, die men
overigens onder verschillende omstandigheden zal aantreffen. In plantensociologisch
opzicht zijn echter die soorten interessant, die duidelijk op meer factoren reageren.
Enige van die soorten, welke overeenkomstige, om niet te zeggen identieke, eisen aan
het milieu stellen, zullen in hun combinatie bepalend worden voor de standplaats.
Overigens zullen soorten, indien zij tezamen voorkomen, het milieu sterker beperken
dan zij afzonderlijk zouden doen. Engels Raaigras en Kamgras vertonen b.v. beide voor
keur voor beweid land, maar Kamgras beslaat een kleiner pH-traject, terwijl Engels
Raaigras minder goed natheid verdragen kan.
e. Berekening van standplaatsfactoren uit botanische samenstellingen
Het is ons mogelijk gebleken met behulp van een bepaalde methode, de traject
methode, de pH van de grond uit de botanische samenstelling te benaderen. Voor 40
percelen, waarvan de pH botanisch berekend was, bedroeg de gemiddelde afwijking
van de elektrometrisch bepaalde pH 0,38 en de grootste positieve en negatieve afwij
king daarvan resp. 0,85 en 0,70. Voor deze berekeningen werd gebruik gemaakt van
stippenkaarten, die de frequentieprocenten der afzonderlijke plantesoorten bij ver
schillende pH's aangeven. Onder frequentieprocenten wordt verstaan het aantal pluk
jes of boorsels ter grootte van 25 cm2, waarin de betrokken soort werd aangetroffen,
uitgedrukt in procenten. De frequentie is een maat voor de verspreidingsdichtheid en
leent zich beter dan de gewichtsverhouding der soorten voor de typering van grasland
typen, omdat zij minder aan schommeling ten gevolge van seizoens- en weersinvloeden
onderhevig is.
146

Gezien de bewerkelijkheid van bovengenoemde trajectmethode is gestreefd naar
een meer eenvoudige werkwijze, die voor alle belangrijke standplaatsfactoren toe te
passen is. We menen die gevonden te hebben door, uitgaande van het omvangrijke
materiaal der eerste 1000 Nederlandse graslanden, onderzocht volgens de statistische
methode, indicatiecijfers toe te kennen aan de verschillende graslandbestanddelen in
de schaal van 1-5. De hoogste indicatiecijfers geven dan onderscheidenlijk voorkeur
aan voor de hoogste graad van vochtigheid, beweiding, P- en K-toestand of alkaliteit.
Om enige voorbeelden te noemen, krijgen Duizendblad, Engels Raaigras en Dotterbloem
(Caltha palustris) resp. 1, 3 en 5 voor vochtigheidsindicatie; Frans Raaigras (Arrhenatherum elatius), Paardebloem (Taraxacum officinale) en Kam gras resp. 1,3 en 5 voor
beweidingsindicatie; Pijpestrootje, Veldbies (Luzula campestris), Geknikte Vossestaart
{Alopecurus geniculatus) en Ruw Beemdgras resp. 1,1,5 en 5 voor P-indicatie; Kruipend
Struisgras (Agrostis canina), Schapegras (Festuca ovina), Witte Klaver, Engels Raaigras
en Timothee resp. 1, 1, 4\, 5 en 5 voor de K-indicatie ; Kruipend Struisgras, Borstelgras
{Nardus stricto), Schapezuring (Rumex acetosella), Zachte Haver (Helichotrichon
pubescens) Kropaar (Dactylis glomerata) en Ruige Weegbree (Plantago media) resp. 1,
1, 1, 5, 5 en 5 voor kalkindicatie. In sommige gevallen geeft alleen al de opstelling van
de soorten-inventaris van een terrein een aardig idee van de standplaats, maar de aan
wijzingen worden beter, wanneer men de indicatiecijfers met de respectieve gewichts
percentages vermenigvuldigt en de som hiervan door 100 deelt. Het mag verwacht
worden, dat de uitkomsten van deze berekeningen nog beter met de werkelijkheid
zullen overeenstemmen, wanneer bij de bepaling van de minnend- of mijdendheid der
soorten factorensplitsing zal worden toegepast.
ƒ. Ecologie van belangrijke soortencombinaties
De ecologie van de voornaamste combinaties van frequent voorkomende soorten
zij hier kort samengevat. Deze combinaties zijn door ons op objectieve wijze - name
lijk door berekening van de correlaties van voorkomen - onderscheiden en herinneren
aan de subjectieve gemeenschappen van de Frans-Zwitserse plantensociologische
school (BRAUN-BLANQUET). De combinatie van Pijpestrootje en Blauwe Zegge is die der
typische blauwgraslanden: de onbemeste, althans 'swinters natte hooilanden, die
vroeger hun stempel drukten op de veengronden. Blijft het hooiland nat, maar wordt de
bemestingstoestand beter, dan vindt men Dotterbloem, Koekoeksbloem (.Lychnis
flos cuculi) en Liesgras (Glyceria maxima) frequent. Wordt het land eveneens vrucht
baarder en komt er bovendien meer beweiding bij, dan treedt bij te grote vochtigheid
de combinatie van Geknikte Vossestaart en Mannagras {Glyceriafluitans) op. Gaat de
bemesting echter gepaard met behoorlijke ontwatering, dan verkrijgt men, indien men
blijft hooien, de typische combinatie der overgangslanden, waar Reukgras, Veldzuring
{Rumex acetysa) en Witbol frequent zijn. Bij stijgende bemestingstoestand, in het
bijzonder van fosfaat, neemt Ruw Beemdgras de overheersende plaats van Witbol over.
Wordt dergelijk land tot weiland, dan gaat de combinatie van Engels Raaigras, Ruw
Beemdgras, Timothee en Fiorien overwegen. Op de meest betreden plaatsen gaan
Straatgras {Poa annua) en Grote Weegbree {Plantago major) samen. Wat minder vette
weiden worden gekenmerkt door de combinatie van Engels Raaigras, Kamgras en
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Witte Klaver. Op droge, zure zandgronden, maar ook op ontkalkte klei van slechte
structuur, vindt men de combinatie van Rood Zwenkgras, Gewoon Struisgras en
Veldbies. De kalk- en stikstofrijkere hooilanden, zoals die vooral bij de grote rivieren
voorkomen, worden beheerst door Frans Raaigras en Goudhaver (Trisetumflavescens),
met Kropaar op de drogere- en Beemdvossestaart op de meer vochthoudende gronden.
Op de lage kwelders of schorren domineert Kweldergras of Zeevlotgras (Puccinellia
maritima), op de hoge kwelders Rood Zwenkgras met een kustvorm van Fiorien,
soms Strandkweek (Agropyron littorale). Kropaar ziet menvaak in boomgaarden de
overhand nemen, evenals Kweek en Beemdvossestaart.
g. Verband tussen hoedanigheidsgraad en standplaats
De botanische samenstelling van de grasmat kan ook in een cijfer worden uitge
drukt. De landbouwkundige waarde van de verschillende graslandplanten wordt met
een waarderingscijfer in de schaal van 0-10 aangegeven, waarna deze waarderings
cijfers met de respectieve gewichtspercentages vermenigvuldigd en de som van
deze produkten door 100 gedeeld wordt. Aldus wordt de hoedanigheidsgraad (Hg)
verkregen, die de botanische kwaliteit van de grasmat aangeeft. Ten slotte willen wij
het verband van de hoedanigheidsgraad met de standplaats aangeven. Wat de invloed
van de bemesting betreft, hebben zowel fosfaat, kalk, stikstof als kali een verbeterende
werking. Uit een samenvattende bewerking van talrijke gemaaide bemestingsproef
velden in ons land, waarvan de botanische samenstelling is onderzocht, bleek verho
ging van de Hg door bemesting in genoemde volgorde der voedingsstoffen plaats te
hebben. De resultaten van de statistische methode doen de gunstige invloed van kali
sterker uitkomen. De Hg blijft stijgen naarmate de kalitoestand beter wordt, waaraan
niet vreemd zal zijn, dat de goede graslandbestanddelen Engels Raaigras, Ruw Beemd
gras en Witte Klaver zeer dankbaar zijn voor kali. Het verband met het P-citroenzuurcijfer van de grond wordt door een fraaie verzadigingskromme aangegeven; boven de
waarde 80 kan er van geen verbetering meer gesproken worden. Voor alle onderzochte
percelen tezamen genomen, vertoont de pH-kromme een optimum bij pH 6,3. Fac
torensplitsing bracht echter aan het licht, dat de zuurgraad - tenminste vanaf pH 5 weinig invloed heeft op de botanische kwaliteit, indien de bemestingstoestand be
vredigend is. Bij onvoldoende bemestingstoestand schijnen verschillende grondsoorten
zich anders te gedragen. De beste hoedanigheidsgraden worden verder gemiddeld ge
vonden op de grondsoorten klei en zavel en op normaal vochthoudende grond. Aan
gaande het ogenschijnlijke verband met de grondsoort zij echter opgemerkt, dat het
grasland op vengrond, dat gemiddeld de laagste waarde vertoont, toch uitstekend kan
zijn. Koppeling met factoren als onvoldoende ontwatering, slechte bemestingstoestand
en veel hooien leidt daar tot het lage gemiddelde. Echte hooilanden en hooiweiden
hebben over het algemeen lagere hoedanigheidsgraden dan wisselweiden en echte
weiden. Deze laatste gebruikswijzen doen weinig voor elkaar onder in kwaliteit van de
botanische samenstelling der grasmat.
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IX. AKKERBOUWGEWASSEN
A. INLEIDING
De akkerbouw omvat gewassen van zo uiteenlopende aard, dat er slechts een be
perkt aantal eisen kan worden genoemd, dat voor alle gewassen geldt. Toch stelt de
akkerbouw als zodanig bepaalde voorwaarden aan klimaat en bodem.
Bij een zeer korte groeiperiode in koude streken zal gras als overblijvend gewas de
voorkeur hebben, omdat het direct aanwezig is en er geen tijd verloren gaat met grond
bewerking, zaaien en opkomst.
Voorts moet de bodem een bewerking toelaten, hij mag niet te zwaar, te stenig of te
nat zijn. Bij hoge grondwaterstanden of een zeer nat klimaat zal weide dus weer de
voorkeur genieten. Merkwaardig genoeg is dit ook het geval in echte droogtegebieden,
waar de enige mogelijkheid van grondgebruik in een lichte beweiding bestaat; ploegen
zou daar tot verstuivingen leiden.
Een en ander draagt er toe bij, dat er onder de akkerbouwgewassen in het algemeen
minder extreme verschillen voorkomen dan bij gewassen die worden beweid ; nog af
gezien van het feit, dat het in het laatste geval meestal om een min of meer beïnvloede
natuurlijke vegetatie gaat. Dit neemt niet weg, dat de eisen, welke de akkerbouwgewas
sen aan het milieu stellen, duidelijk uiteenlopen en een stempel drukken op hun ver
spreiding over de aarde. Zelfs binnen de soort kan men dikwijls uiteenlopende typen
onderscheiden, zodat het soms niet gemakkelijk is de eisen van een soort scherp te
definiëren.
Deze eisen liggen overigens op zeer verschillend terrein, zoals de temperatuur, de
vochtvoorziening, de daglengte, de structuur en de zuurgraad van de grond en de be
schikbaarheid van voedingsstoffen. Ook de gevoeligheid t.a.v. onkruidconcurrentie,
overmatige hitte of koude, droogte of neerslag loopt sterk uiteen. Dit is niet alleen het
geval tussen de gewassen, maar ook tussen rassen van één gewas.
Hier komt nog bij, dat een gewas in diverse ontwikkelingsperioden speciale eisen kan
stellen. Al deze eisen zijn nog maar heel onvolledig onderzocht en het is dan ook nood
zakelijk vast te stellen, dat de ecologische karakteristiek, welke wij hierna voor diverse
gewassen zullen geven, in hoofdzaak op praktijkervaringen berust.
Over de ,,koude-behoefte" is vrij veel bekend dank zij de praktische betekenis der
jarowisatie (of vernalisatie).
Experimenteel onderzoek over fotoperiodiciteit (eisen ten aanzien van de daglengte)
is nog slechts bij enkele landbouwgewassen verricht. Met onze kennis omtrent de groeisnelheid in samenhang met de temperatuur en de belichting is het zeer matig gesteld.
Hetzelfde geldt voor de hitteschade. Het bemestingsonderzoek steekt hierbij gunstig
af ; over de invloed der zuurgraad op de opbrengst van diverse gewassen voor Neder
landse verhoudingen is b.v. gepubliceerd door onderzoekers van het vroegere land
bouwproefstation te Groningen. Zo weten wij dat aardappelen, rogge en haver nog
uitstekend groeien bij pH-waarden (water) omstreeks 5, terwijl bieten en gerst een
meer neutrale reactie eisen. Over de behoefte van diverse gewassen aan water is vrij
veel onderzoek gedaan. Een bruikbare maat om gewassen te vergelijken wordt ge149

de intrede van de winter moeten kiemen en op het veld overwinteren, waarbij een vol
doende aantal dagen met temperaturen van 0-8°C vereist is voor de vernalisatie (ont
wikkeling tot bloeirijpheid).
Gebieden met korte zomers en zeer strenge winters zijn hiervoor minder geschikt; er
is hier geen tijd om na de oogst van het vorige gewas de grond te bewerken en in te
zaaien en nadien nog gelegenheid over te houden voor het gewas om enkele blaadjes te
vormen vóór de vorst iedere ontwikkeling uitsluit. Ook zijn zeer lage wintertemperaturen zonder sneeuw of al te dikke en langdurige sneeuwbedekking minder gunstig
voor de jonge plantjes.
Gebieden met zeer droge nazomers zijn ook ongeschikt; hier is het niet mogelijk om
in het najaar de grond te bewerken en zaad te doen ontkiemen.
Het is duidelijk, dat wintergranen aangewezen zijn op een gematigd klimaat. De
winters mogen niet te warm, maar ook niet te streng zijn, terwijl echte aride (droge)
gebieden ook niet in aanmerking komen.
Bezien we in fig. 2 de verspreiding van wintertarwe en winterrogge, dan blijken de
echte kerngebieden van deze gewassen goed aan de geformuleerde eisen te voldoen.
Wij zinden ze nl. in West-, Midden- en Zuid-Europa tot aan de steppen van de beneden
Wolga en Kaspische Zee, waar de zomertarwe de wintertarwe als hoofdgewas aflost.
Rogge wordt bijna steeds verbouwd als wintergewas. Van alle granen is deze onge
twijfeld het best bestand tegen vorst, terwijl het ook een uitzonderlijk vermogen bezit
om bij lage temperaturen (boven 0°C) te groeien. Daar er maar weinig onkruiden zijn,
die de rogge in dit opzicht evenaren (Korenbloem (Centaurea cyanus) en Muur (Stellaria media)zijn voorbeelden), is de rogge wat dit betreft goed gewapend tegen onkruidconcurrentie en daarom zeer geschikt voor lichte en humeuze gronden. In het voorjaar
kiemende onkruiden hebben tegen de winterrogge in het geheel geen kans. De zuur
graad van dergelijke gronden, die dikwijls bij een pH-waarde van 5 of zelfs lager ligt,
wordt door rogge beter verdragen dan door andere wintergranen.
De vroege ontwikkelingen het voorjaar brengt mede, dat de rogge schiet in een tijd
waarin de grond nog vochtig is en de verdamping matig. Ook op gronden, die in de
zomer verdrogen, worden dus met rogge nog redelijke resultaten behaald, hoewel de
absolute behoefte aan vocht niet gering is. Dit alles stempelt rogge tot een gewas, dat
voor lichte gronden uitnemend geschikt is. De belangrijke rol, die de vroege ontwikke
ling in het voorjaar hierbij toevalt, maakt het best begrijpelijk, dat winterrogge verre
de voorkeur verdient boven zomerrogge. Deze wordt ook maar weinig verbouwd, ei
genlijk alleen in gevallen, waar de grond 'swinters te nat is. Dit wordt nl. door rogge
bijzonder slecht verdragen, zodat winterroggeteelt alleen op behoorlijk ontwaterde
gronden mogelijk is.
In fig. 1 wordt de vegetatieperiode van winterrogge in het voorjaar vergeleken
met die van andere granen. Men ziet hier, dat in overeenstemming met het bovenver
melde vermogen tot groei bij lage temperatuur, rogge het eerst van alle in de aar staat.
Deze voorsprong gaat echter grotendeels weer verloren door een opvallend lange peri
ode tussen in aar komen en rijping, waardoor b.v. de wintergerst, die na rogge in aar
komt, toch nog eerder wordt geoogst. Het is denkbaar dat dit relatief lage tempo van
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FIG. 1. Periode „in-aar-rijping" van de verschillende granen na een vroeg voorjaar

korrelvorming bij de rogge ook bijdraagt tot het vermogen van dit gewas om op arme
gronden een goede produktie te geven. Een zeer snelle korrelontwikkeling als bij gerst
stelt wellicht hoge eisen aan de onmiddellijke beschikbaarheid van voedingsstoffen,
terwijl ook nalevering van vocht uit de ondergrond een rol kan spelen.
In ons land is de roggeteelt in hoofdzaak beperkt tot de lichte gronden, die ook al
wegens de grotere kans op uitwinteren behoefte hebben aan een wintervast gewas.
Bezien wij de verspreiding in Europa (fig. 2), dan blijkt ons land net op de grens te
liggen tussen het kerngebied van de winterrogge en dat van de wintertarwe. Klimato
logisch schijnt ons land dus voor beide granen ongeveer even geschikt, zodat het be
grijpelijk is, dat hier vooral de grondsoort bepalend is voor de keuze.
Het kerngebied voor de roggeteelt strekt zich uit van onze oostgrens via Polen en
Midden-Rusland tot de Oeral. Het ligt ten oosten en ten noorden van de kerngebieden
der wintertarwe. Uit bodemkundige gezichtshoek gezien, is het roggegebied geken
merkt door uitgeloogde gronden met lage pH en - wat het klimaat betreft - door stren
ge winters en kortere zomers. Ook ligt de noordgrens van de roggeverbouw noordelij
ker dan enig ander wintergraan en bereikt in het gebergte grote hoogte. Dit alles is
volkomen in overeenstemming met de bovengeschetste ecologische karakteristiek.
Opvallend is het ontbreken van rogge in het uiterste noordwesten van Europa,
waardoor de noordgrens van de tarwe die van de rogge kruist. Dit gebied met extreem
zeeklimaat is gekenmerkt door zachte winters en veel neerslag. Natte winters worden
door tarwe beter verdragen dan door rogge. Ook tegen aanhoudende regen tijdens de
bloei is rogge als windbestuiver nog gevoeliger dan tarwe. Vermoedelijk hangt dus het
ontbreken van de rogge in Schotland en Ierland samen met de vele neerslag in deze
gebieden.
Wintertarwe is gemiddeld minder wintervast dan rogge. De koudebehoefte en de
koude-resistentie variëren overigens zeer sterk van ras tot ras.
Tarwe vertoont bij lage temperaturen veel minder groei dan rogge en ontwikkelt
zich in het voorjaar dan ook veel later (verg. fig. 1). Mede hierdoor is het gevoeliger
voor droogte en onkruidconcurrentie. Een zonnig voorjaar is overigens zeer bevorder
lijk voor hoge tarwe-opbrengsten. Tegen een teveel aan vocht in de winter is tarwe veel
beter bestand dan rogge, zelfs inundatie wordt eventueel goed verdragen. De eisen aan
de vruchtbaarheidstoestand, inclusief de pH, zijn hoger dan die van rogge.
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FIG. 2. De „kerngebieden" van de teelt der gewone granen, de uiterst noordelijke grens van hun

verbreiding in Europa en de isotherm van 20° C voor juli, welke de noordgrens vormt van de
gebieden met een hoog aandeel maïs in het bouwplan

Dit alles verklaart, dat tarwe in het algemeen beter op de zwaardere gronden en niet
uitgeloogde gronden past en dat het kerngebied van de tarweteelt in Europa zuidelijker
ligt dan dat van de rogge. Het reikt van Engeland via het Middellandse Zee-gebied tot
en met de Oekraine. In Scandinavië en Rusland reikt de teelt minder ver noordelijk
dan die van de rogge.
Bij zeer warm weer tijdens of kort na de bloei kan tarwe sterk lijden; dit uit zich in
een geringe korrelgrootte. Bij overmatige hitte in deze kritische periode is de reactie
weer anders; dan wordt het aantal korrels per pakje weer sterk gereduceerd, de over
blijvende korrels bereiken echter een goede vulling met hoog eiwitgehalte en uitnemen
de bakaard. Op dit effect berust waarschijnlijk de produktie van kwaliteitstarwe in
semi-aride (steppen) gebieden.
Aanhoudende regens tijdens en na de bloei worden door tarwe zeer slecht verdragen;
ook dan kunnen veel vruchtbeginsels afsterven of een laag korrelgewicht leveren. Dit
is wellicht één der oorzaken van het ontbreken van de teelt in Noord-Ierland en NoordSchotland.
In ons land werd in de koele zomers van 1949 en 1951 een korrelgewicht bereikt, dat
uitstak boven de norm. Dit zou er op wijzen, dat een normale Nederlandse zomer te
warm is voor een optimaal korrelgewicht bij tarwe. Een gemiddelde Nederlandse zomer
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is voor tarwe stellig te nat. Deze laatste conclusie moeten wij wel streng tot de klei
gronden beperken, waarop bij ons de tarwe vrijwel uitsluitend wordt verbouwd.
Overigens is het niet duidelijk, waarom tarwe op vruchtbare, onkruidvrije zand- en
dalgronden met passende zuurgraad ongeveer 1000 kg per ha achterblijft bij kleigron
den, terwijl rogge en haver in dit geval weinig verschil geven.
Op lichte grond is altijd het gewicht per korrel minder en men zou dus kunnen
denken aan hitte-schade, daar de temperatuur in het gewas op lichte grond hoger op
loopt d'an op zware grond. In jaren met koele zomers blijkt het verschil zich echter te
handhaven, zodat dit hoogstens slechts een gedeeltelijke verklaring is. De veronder
stelling kan worden gewaagd, dat de hoge zuurgraad in de ondergrond van zand- en
dalgronden een beletsel is voor de beworteling van tarwe onder de bouwvoor, zodat
uit dien hoofde de voorziening van het gewas toch minder goed zal zijn dan op klei
grond met een kalkrijke ondergrond.
Zomertarwe is van veel geringer betekenis dan wintertarwe. Rassen die wij, wat hun
koudebehoefte betreft, tot de zomertarwe zouden rekenen, worden in Zuid-Europa
toch steeds als wintertarwe verbouwd.
De in het voorjaar gezaaide tarwe overheerst slechts in Zuidoost-Rusland en Siberië
in verband met de droge nazomers en zeer strenge winters ; in Amerika is het in streken
met overeenkomstig klimaat natuurlijk evenzo gesteld. Naast gewone zomertarwe
vinden wij in aride gebieden de „glastarwe" (Triticum durum) die tot macaroni e.d.
wordt verwerkt.
In ons land wordt zomertarwe eigenlijk ook slechts verbouwd als substituut voor
wintertarwe, wanneer deze is uitgewinterd, of wanneer de uitzaai in het najaar moei
lijkheden ondervindt. In Groningen klemt dit het meest en dit is dan ook ons zomertarwegebied bij uitnemendheid. Hierbij komt nog, dat zomertarwe het laatst van alle
granen rijpt, dit is een nadeel wat betreft de late stoppel, maar een voordeel met het
oog op de spreiding van de werkzaamheden bij intensieve graanverbouw. Zomertarwe
brengt minder op dan wintertarwe, al is dit contrast lang niet zo groot als bij rogge.
De voorsprong welke wintertarwe heeft op zomertarwe, is dan ook lang niet zo groot
als die welke de winterrogge, dank zij haar vermogen om bij zeer lage temperaturen te
groeien, bezit op de zomerrogge.
De meeste (wellicht alle) zomertarwerassen hebben nog wel een zekere koudebe
hoefte in het jeugdstadium. Hun geschiktheid voor zeer laat zaaien (omstreeks 1 mei)
hangt hiervan af.
In ons voorjaar met zijn koude nachten wordt aan deze koudebehoefte langs natuur
lijke weg voldaan, maar in steppengebieden waar men plotseling van de winter in de
zomer valt zonder dat terugslagen optreden, liggen de verhoudingen anders. Zo is het
wellicht te verklaren, dat in Rusland het „jarowiseren" van zomertarwe (dus niet van
wintertarwe) in de praktijk ingang heeft gevonden. Een bewaring van een dag of tien
bij een temperatuur van 0-8 °C kan bij vooraf in water geweekte zomertarwe aan de
koudebehoefte waarschijnlijk ruimschoots voldoen.
Bij gerst onderscheiden wij ook winter- en zomervormen. Terwijl bij tarwe de wintervorm overheerst, is dit bij gerst niet het geval. Wintergerst is weinig wintervast en
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daarom tot West-Europa beperkt. Voorts is zomergerst niet minder produktief en rijpt
ook erg vroeg, nl. vóór de intrede van de ergste droogte en nog eerder dan winter
tarwe.
Bij temperaturen even boven 0°C vertoont gerst lang niet het groeivermogen van
rogge, maar bij omstreeks 10°C groeit ze zeer snel. Het tempo van korrelvorming is
het hoogst van alle granen (zie fig. 1). De eisen welke gerst stelt aan de vruchtbaar
heidstoestand van de grond, hangen wellicht hiermee samen. Bekend is de afkeer van
gerst voor zure gronden. Het schijnt dat daar speciaal de concurrentie van onkruiden
slecht wordt verdragen. Voor alkalische reactie is gerst zeer tolerant, getuige het ver
mogen om op verzilte gronden te groeien. Op zeeklei, verweerde kalkafzettingen en de
zg. „zwarte aarde" doet gerst het dan ook relatief zeer goed. In Europa is de gerst
eigenlijk in alle vruchtbare akkerbouwgebieden een belangrijk gewas, met als belang
rijkste kern Oost-Roemenië en het gebied van de zwarte aarde. In Italië, waar het
graanareaal ter wille van menselijke consumptie voor tarwe en maïs is gereserveerd en
waar men geen bier drinkt, ontbreekt de gerst vrijwel geheel.
Zomergerst is van alle granen het meest geschikt voor verbouw in gebieden met
korte zomers (hooggebergte, noordelijke streken). Het wordt in Scandinavië tot bin
nen de poolcirkel aangetroffen. Het feit, dat sommige gerstrassen ongeveer 100 dagen
na zaaien al kunnen worden geoogst, is hierbij van belang; er zijn echter ook zomertarwerassen met een minstens even korte groeiperiode. Deze brengen echter vermoede
lijk in het hoge noorden te weinig op, daar ze te zeer worden versneld door de daar
heersende lange dag. Ze vormen daar een kleine plant met in het geheel slechts 7 bla
deren.
Tussen de rassen bestaat in dit opzicht overigens wel verschil. Scandinavische en
Noord-Russische tarwes hebben een sterke lange-dag behoefte, m.a.w. ze reageren in
het noorden niet te veel en ontlenen daaraan wellicht juist hun produktiviteit in de des
betreffende streken. Bij zomergerst ligt de situatie weer enigszins anders, zij reageert
steeds veel minder sterk op daglengte dan tarwe en rogge. Dit wil zeggen, dat gerst
bij korte dag minder wordt geremd en bij lange dag minder wordt versneld.
156

Gerst is daarom in de subtropen (korte dag) vroeger en ontsnapt daardoor beter aan
de zomerhitte, terwijl dit gewas bij de poolcirkel (lange dag) later is, waardoor het daar
een bladrijker gewas vormt en meer opbrengt. In de subtropen gaat het voor graan er
om vóór de zomer te rijpen. In de poolgebieden gaat het erom de daar zo korte zomer
juist te benutten.
In beide gevallen heeft gerst dus de voorkeur en dit verklaart waarom tarwe zowel
in het noorden als in het zuiden vaak voor gerst moet wijken.
In het noorden van Amerika (Canada) is dit niet het geval, maar dit is goed verklaar
baar als men bedenkt, dat de noordelijkste akkerbouwstreken hier ongeveer op dezelf
de breedtegraad liggen als Nederland, zodat de extreem lange dagen van Noord-Eu
ropa er niet voorkomen en tarwe het hoofdgewas kan vormen.
In Nederland is de gerstbouw voornamelijk beperkt tot de kleigronden. Naast de
tamelijk hoge eisen, die het gewas stelt aan de vruchtbaarheidstoestand en pH-waarde
zijn hiervoor ook andere redenen te noemen. Zomergerst vormt op zand een kort ge
was en is dan lastig te oogsten, mede in verband met de geringe stevigheid. Wintergerst is weinig wintervast en juist op lichte gronden is de vorstschade altijd ernstiger.
Op de zeeklei is de wintergerstverbouw geconcentreerd in Groningen, de zomergerst
in Zeeland. Dit klinkt paradoxaal, omdat het uitwinteren in Groningen juist meer voor
komt. Het aanlokkelijke van de teelt is hier echter gelegen in de vroege oogst, die bij
het grote aandeel van de granen in het bouwplan bevorderlijk is voor de spreiding der
werkzaamheden over het drukke seizoen en mooi de tijd laat voor een stoppelbewer
king of ontwikkeling van een ondervrucht.
In Zeeland wil wintergerst zeer goed groeien, maar hier heeft men er minder behoef
te aan, omdat de graanverbouw minder omvang heeft en het groeiseizoen er langer is.
Hier heeft men een grote voorkeur voor zomergerst. De opbrengst hiervan ligt er
minstens op hetzelfde peil en bovendien bestaat er een goede kans op een hogere prijs
dan brouwgerst. Voor dit laatste is wintergerst ongeschikt. In Groningen is de op
brengst en de kwaliteit van zomergerst lager. Bij een onderzoek van het KNMI
in samenwerking met het Nationaal Comité voor Brouwgerst kwam men tot de
conclusie dat, naast de cultuurmethoden (sterke graanverbouw, hoge stikstofbemes
tingen) en het overgaan van ziekten (roest, meeldauw) van wintergerst op zomergerst,
ook klimaatsfactoren bij deze lagere opbrengst in het spel waren. In Zeeland treedt het
voorjaar vroeger in en dit zou tot een meer gelijkmatige en rijkere ontwikkeling van het
gewas voeren. Voorts moet brouwgerst goed gevuld en zetmeelrijk zijn en ook in dit
opzicht is het koele zeeklimaat van Zeeland gunstiger.
Behalve dat gerst betrekkelijk weinig reageert op de daglengte bezit het ook een uit
nemende resistentie tegen andere klimaatsinvloeden, zoals droogte, hitte en overmatige
regenval tijdens de bloei.
Bij de haver is het zomertype regel. Winterhaver wordt alleen in het uiterste westen
van Europa aangetroffen. De vegetatieperiode van haver is vrij lang (zie fig 1) en in
verband hiermee ligt de uiterste grens van de verbouw niet zo ver noordelijk als die van
de gerst; bovendien geldt deze grens dan nog alleen voor de vroegrijpende zwarte
haver.
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De eisen welke haver stelt aan de vruchtbaarheid van de grond, liggen lager dan
die van gerst en tarwe. Speciaal t.a.v. de zuurgraad is haver bepaald tolerant. De
behoefte aan vocht is vrij groot en er zijn aanwijzingen, dat haver minder lijdt van
aanhoudende regens dan tarwe. De bouw van de haverpluim met haar neerhangende
pakjes, beschermd door grote kelkkafjes, draagt hier wellicht toe bij.
In gebieden met hete en droge zomers heeft de haverbouw weinig betekenis verge
leken met tarwe en gerst. In streken met zeer veel neerslag als Ierland, Schotland en
Noorwegen is haver het belangrijkste graan. De kerngebieden liggen voorts in NoordFrankrijk, Midden-Rusland (vooral aan weerszijden van de Oeral) en in Centraal
Europa; steeds dus in streken met zomerregens.
Het „havergebied" van Noord-Frankrijk strekt zich via België uit tot in Brabant en
Noord-Limburg. Bodem en klimaat zijn daar zeker niet geschikter dan in Engeland
en het westen van Nederland. Vermoedelijk speelt hier ook de economische factor een
rol; dit gebied heeft nl. een omvangrijke, maar weinig gemechaniseerde akkerbouw,
met veel gebruik van paarden.
Elders in ons land wordt in de veenkoloniën en de aansluitende zandgronden veel
haver verbouwd. Dit gewas doet het beter dan tarwe en gerst. Op onze zeeklei is het
klimaat voor haver zeker niet ongunstig. In het westen winnen gerst en tarwe het
echter in opbrengst. In Groningen, bij intensieve graanbouw, kan de haver het echter
tegen genoemde granen wel opnemen. Misschien spelen ook de onkruidbezetting en de
kalkarmoede van vele Groninger kleigronden hier een rol.
In het noorden van ons land staan op de beste zand- en dalgronden de haveropbrengsten weinig achter bij die op de kleigronden. Opbrengsten van 100 hl van 45 à
50 kg zijn daar niet zeldzaam. Bij gerst b.v. is van een dergelijke pariteit geen sprake.
Het is niet eenvoudig om uit te maken, waarom de haver met haar onmiskenbaar
grote behoefte aan water het op onze lichte gronden beter doet dan tarwe en gerst,
zelfs in gevallen van onkruidvrije, zwaar bemeste gronden met goede zuurgraad. Het
vermoeden is gewettigd, dat hierbij niet de vochtkwestie op zichzelf primair is, maar
eerder het vermogen om in de (veelal zure) ondergrond te wortelen. Dit vermogen
speelt bij de vochtvoorziening een grote rol, zoals door GOEDEWAGEN is aangetoond.
Zo zou de paradox kunnen worden verklaard, dat haver - ondanks het hogere
vochtgebruik - in Nederland geschikter is voor zandgronden dan tarwe en gerst. Rogge
en aardappelen hebben hun geschiktheid voor zand- en dalgronden wellicht deels aan
hetzelfde vermogen te danken.
C. PEULVRUCHTEN
Erwten kunnen op vele grondsoorten groeien, mits de vochtvoorziening gegaran
deerd is en gematigde temperaturen overheersen. Het kerngebied vormt een vrij smalle
zone tussen Midden- en Noord-Europa. Het dekt ongeveer het verspreidingsgebied
van het vezelvlas, dat in ecologische zin enige punten van overeenkomst met erwten
schijnt te bezitten (zie fig. 4).
Erwten (en vezelvlas) zijn lange-dagplanten; er zijn echter ook typen, welke dag
neutraal zijn, speciaal de vroege doperwten.
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Bonen. De „kerngebieden" van de bonenteelt in West-Europa hebben betrekking op
de Veldboon {Vicia faba), die in Oost-Europa op de Stamboon (Phaseolus sp.).
De Veldboon is voor Zuidwest-Europa eigenlijk een wintergewas, hoewel het geen
koudebehoefte heeft. Het kan enige vorst verdragen. Veldbonen vragen veel vocht en
gematigde temperaturen. Hieraan kan ook in Zuid-Europa worden voldaan, omdat de
jeugdontwikkeling en de bloei daar zeer vroeg in het jaar vallen en slechts de afrijping
in de warme zomermaanden behoeft plaats te vinden.
In Oost-Europa is de winter te streng om de Veldboon als wintergewas te telen en de
zomer zet te plotseling in en is te warm om voor een zomergewas veldbonen gunstige
groeivoorwaarden te scheppen. Daar is de teelt van stambonen als zomergewas beter
op haar plaats en deze heeft er, speciaal in het Donaubekken, dan ook een grote ver
breiding. Dit gewas vraagt juist een warme zomer, mits niet te droog. De Stamboon is
voorts neutraal ten opzichte van de daglengte en vrij goed bestand tegen hitte.
D. AARDAPPELEN
Bij de ecologische beschouwing van de aardappel moet er rekening mee worden ge
houden, dat dit gewas pas laat in de geschiedenis zijn gebied van oorsprong heeft ver
laten. Granen en peulvruchten zijn reeds lang vóór onze jaartelling van uit hun gebied
van herkomst over de Oude Wereld verspreid. Met de aardappel geschiedde dit pas na
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de ontdekking van Amerika, terwijl een grotere uitbreiding van de teelt in de landen,
waarin deze als een nieuw gewas werd ingevoerd, nog ca. 300 jaar heeft geduurd.
De verspreiding van de aardappel over de wereld is dus eigenlijk pas van recente
datum, zodat een volledig beeld over de invloed van klimaat en geografische ligging op
de groei en de produktie nog niet voor alle gebieden bekend is.
Tabel 1, waarin zijn opgenomen de arealen verbouwd met aardappelen in verge
lijking met de reeds zeer lang over de wereld verbreide granen en peulvruchten, laat
dan ook duidelijk zien, dat aardappelen in vele gebieden nog slechts een zeer kleine
fractie uitmaken van de voor de voeding van de mens verbouwde gewassen.
TABEL 1. Overzicht van het areaal aardappelen in de verschillende werelddelen

Oppervlakte in milj. ha
aardappelen
1934/38
Nederland
Europa (excl. Rusl.) .
N.- en M.-Amerika . .
Z.-Amerika
Azië (excl. Siberië) . .
Afrika
Oceanië

0,14
10,02
1,54
0,63
1,15
0,11
0,06

Wereld (excl. Rusland
en Siberië) . . . .

13,6

1953
0,15
9,28
0,80
0,96
1,49
0,16
0,06
12,9

granen

peulvruchten

Deel v/h
bouwland (%)
met aardappelen
beteeld

1934/38

1953

1934/38

1953

1934/38

1953

0,5
79,6
104,1
22,3
206,8
38,2
6,3

0,5
74,1
110.4
23,9
236.5
43,0
6,3

0,1
5.6
1.7
1,5
22,8
1,9

0,1
5,2
2,2
2,9
23,1
3,0

18.4
10.5
1.4
2.5
0,5
0,3
1.6

21,6
10,4
0,6
2,9
0,6
0,2
1,6

457,3

494,2

33,5

35,3

2,7

2,3

Eigenlijk is het alleen maar in Europa, dat de aardappel een groot deel van de gra
nen en peulvruchten heeft verdrongen. In Europa beslaat de aardappel bijna 11 % van
het bouwland, dat met aardappelen, granen of peulvruchten beplant is; in Zuid-Amerika, het stamland van de aardappel, bedraagt dit percentage slechts 3 terwijl het in
Australië en Noord-Amerika nog lager ligt.
Wanneer wij de teelt in de verschillende Europese landen zouden vergelijken, dan
zou hieruit blijken dat ook in ons werelddeel de dichtheid van de aardappelcultuur
sterk varieert. Men zou dan zien, dat de meeste aardappelen in verhouding tot gra
nen en peulvruchten worden verbouwd in landen, welke op gelijke hoogte liggen als
Nederland. (Het percentage aardappelen was hier, zoals uit tabel 1 blijkt, 21,6 tegen
10,4 voor geheel Europa.)
Het voormalige Polen, de Duitse Bondsrepubliek, België, Groot-Brittannië en Ier
land zijn in dit opzicht met Nederland te vergelijken. Hoe deze verdeling in Rusland
thans is, kan niet geheel worden achterhaald, maar ongetwijfeld is ook in dit land de
verbouw van aardappelen in het uiterste noorden en in de Krim naar verhouding min
der dan in het centrale deel. In Noord-Amerika zijn de staten, gelegen in de nabijheid
van de Canadese grens (o.a. Maine, Idaho, Noord-Dakota en het noordelijk deel van
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Californie) en in Canada de provincie New-Brunswick, welke direct aan de Ameri
kaanse staat Maine grenst, bekend om hun aardappelcultuur.
Men zou nu kunnen veronderstellen, dat de verbreiding van de aardappel nog in
volle gang is. Het gebruik als volksvoedsel is nl. eerst ca. 200 jaar geleden begonnen in
Ierland, Duitsland en de Nederlanden, terwijl toen ook in Frankrijk van overheids
wege pogingen werden gedaan de aardappel populair te maken. In de laatste 50 jaar,
na de ontwikkeling van het wereldvervoer, is de aardappel echter reeds in bijna alle
gebieden van de wereld doorgedrongen.
De ongelijkmatige verdeling van de verbouw van aardappelen in de wereld is even
wel niet alleen toe te schrijven aan een onbekendheid met de cultuur of aan een conser
vatieve neiging om voort te gaan met gebruik van andere landbouwprodukten, waar
van de produktiekosten hoger zijn dan die van aardappelen. Er zijn thans niet veel
landen meer in de wereld, waar de aardappel niet reeds is beproefd ; in vele gebieden
echter met ongunstig resultaat. Wij kunnen ons dat in Nederland bijna niet voorstel
len, omdat juist de aardappel weinig eisen stelt aan de grond. Zowel op veen, zand,
dalgrond, duinzand, lichte en zware klei, als in volkstuintjes en op ontginningsgronden
kunnen aardappelen worden verbouwd. Ook met een lichte bemesting worden hier
vaak nog redelijke opbrengsten verkregen, maar toch stijgen de opbrengsten nog aan
zienlijk bij hogere bemestingen. Slechte opbrengsten (beneden 15 ton per ha) zijn in
Nederland geen regel, een goede opbrengst noemen we 30 à 40 ton, terwijl opbreng
sten van 50 à 60 ton in Nederland in gunstige omstandigheden zeker kunnen worden
bereikt.
De omstandigheden tijdens de groei, die in de wereld de opbrengst van de aardappel
bepalen, zijn echter veel meer gevariëerd dan de verschillen in grond en klimaat, die we
in ons land aantreffen. Diverse factoren zullen hierna besproken worden.
1. INVLOED VAN NACHTVORSTEN

De uitwerking van een nachtvorst op een aardappelgewas is algemeen bekend. Het
loof bevriest snel en na ontdooien worden de bevroren bladeren en stengels slap en
zwart. Een temperatuur voor korte tijd even onder nul, is meestal reeds voldoende voor
bevriezing, vooral wanneer het gewas droog is. Bij hogere luchtvochtigheid kunnen
soms iets lagere temperaturen zonder schade worden verdragen. Volgt na afvriezen
in een stadium voor de knolzetting is begonnen nog een voldoend lange groeizame tijd
dan kunnen de planten zich nog herstellen en kan de opbrengst nog redelijk zijn.
Een lichte nachtvorst, waarbij alleen de bladeren oppervlakkig zijn bevroren heeft
meestal weinig schadelijke gevolgen.
Ondanks het optreden van nachtvorsten in ons land, is de aardappelverbouw goed
mogelijk, doordat de tijd, gelegen tussen de laatste nachtvorst in het voorjaar en de
eerste in het najaar, ruim voldoende is voor het voltooien van de groei. In zeer on
gunstige jaren is deze termijn bij ons ca. 3 maanden. Wanneer men naar het noorden
gaat, wordt deze tijdsruimte geringer en men kan aannemen, dat geen lonende aard
appelverbouw meer mogelijk is, wanneer deze periode kleiner wordt dan 2f maand.
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Het Nederlandse ras Eigenheimer leent zich voor verbouw in noordelijke landen bij
zonder goed ; het kan nog met een goede produktie ten noorden van de Botnische golf
en zelfs op IJsland worden verbouwd. Het ras is daar ook iets sneller rijp dan bij ons.
Wanneer aan bovengenoemde tijdsduur tussen voor- en najaarsnachtvorst is voldaan,
is ook in het noorden de temperatuur in dit tijdsbestek voldoende voor de groei.
2. INVLOED VAN DE TEMPERATUUR TIJDENS DE KIEMING

Voor de kieming der poters moet de grond voldoende warm zijn, maar als uiterste
grens kan deze kieming reeds bij 6 à 8°C plaatsvinden, hoewel de opkomst dan lang op
zich kan laten wachten. Bij hoge temperatuur is de opkomst veel vlugger en de snelste
opkomst wordt bereikt bij ongeveer 23°C. Bij omstreeks 12°C echter kan een gewas
zich na de opkomst reeds voldoende ontwikkelen, maar ook hier gaat - evenals bij de
kieming - de ontwikkeling vlugger, wanneer de temperatuur hoger is. Planten in te
koele grond kan soms ongunstig zijn doordat de poters dan kunnen overgaan tot vor
ming van nieuwe knolletjes in plaats van spruiten (onderzeeërvorming), waarbij - wan
neer de temperatuur daarna gunstiger wordt - de poters zwakke planten leveren of in
het geheel niet meer opkomen.
3. INVLOED VAN DE TEMPERATUUR TIJDENS DE GROEI

De opbrengst van een aardappelgewas wordt in sterke mate bepaald door de tempe
ratuur tijdens de groei. Dit blijkt reeds wanneer we de opbrengsten, welke in de ver
schillende delen van de wereld worden bereikt, op een kaart (zie fig. 1) gaan afzetten,
waarop de zg. isothermen zijn aangegeven. Deze isothermen verbinden de punten,
welke een gelijke gemiddelde dagtemperatuur hebben. Men ziet dan dat alle landen
met gemiddelde opbrengsten van boven de 20 ton per ha - dit zijn in Europa: Neder
land, België en de Duitse Bondsrepubliek en in de Verenigde Staten: de staat Maine en
het noordelijk deel van de staat Californie (St. Joaquim Valley) - gelegen zijn tussen
de isothermen van 15 en 20°C in de maand juli, het midden van de zomer op het noor
delijk halfrond.
Meer naar het zuiden en ook naar het noorden worden de gemiddelde opbrengsten
lager, terwijl onder de evenaar blijkbaar dikwijls misoogsten voorkomen. Een gemid
delde opbrengst van minder dan 4 ton per ha, waarbij 2 à 3 maal de bij het planten ge
bruikte hoeveelheid pootgoed wordt teruggeleverd, zal dan ook zelden lonend zijn.
Van de evenaar naar het zuiden gaande, nemen de opbrengsten weer toe en in NieuwZeeland ziet men weer opbrengsten, zoals ook in Europa worden verkregen. Het is op
merkelijk, dat Nieuw-Zeeland weer gelegen is tussen de 15 en 20°C - isothermen in de
maand januari, het midden van de zomer van het zuidelijk halfrond.
Men krijgt dus de indruk, dat de temperatuur een belangrijke rol bij de aardappelproduktie speelt. Dit is ook uit de spaarzame proeven, welke over de invloed van de
temperatuur op de knolopbrengst zijn genomen, wel komen vast te staan. Nauwkeurig
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weten we dit niet, omdat proeven in deze richting zeer kostbaar en bovendien niet
direct in de praktijk toepasbaar zijn, aangezien deze in kassen dienen te worden ge
nomen.
Hoe moet men zich nu de invloed van een hogere temperatuur voorstellen? Bekend
is, dat een aardappel na het planten in het voorjaar direct loof begint te vormen, terwijl
pas enige tijd later de knolgroei begint. Zodra er loof is begint ook de assimilatie, d.w.z.
de vorming van suikers, zetmeel en andere organische stoffen uit koolzuur en water.
Deze twee voedingsstoffen worden tezamen met de uit de grond opgenomen stikstof en
mineralen gebruikt voor de opbouw van de plant. Daarnaast heeft er bij de adem
haling ook afbraak plaats. Voor de loofvorming is dan het verschil tussen assimilatie
en ademhaling beschikbaar.
In een bepaalde fase van het leven van de plant is er zoveel assimilerend blad ge
vormd, dat door de grote produktie een overschot ontstaat aan zetmeel. Daar de vor
ming van nieuw loof in deze fase meestal vermindert, kan het overschot naar de knol
len afgevoerd worden.
De drie processen (assimilatie, ademhaling en transport naar de knollen) zijn echter
o.a. van de temperatuur afhankelijk. Bij hoge temperatuur wordt de ademhaling ver
sneld, terwijl ook het proces van loofgroei wordt gestimuleerd. Men heeft nu kunnen
aantonen, dat bij een temperatuur van ongeveer 27°C de uitwerking zodanig kan zijn,
dat de plant het batige saldo bijna geheel zelf gebruikt, waardoor de knolvorming sterk
wordt beperkt. Dit ongunstige effect op de knolvorming wordt nog versterkt indien er
- vooral in de fase vóór de bloei - veel stikstof beschikbaar is. De loofgroei kan dan bij
hoge temperatuur in onverminderde mate voortgaan.
In warme landen zien we daardoor dikwijls prachtige gewassen, welke later in knol
opbrengst geweldig kunnen tegenvallen. Knollen worden dan praktisch niet meer ge
vormd. Hiervoor is de volgende oplossing gevonden.
Wanneer de zomer te warm is en men zit niet in een streek waar nachtvorsten in het
voorjaar optreden, dan kan men door poten in de winter (of nog vroeger) de knolproduktie nog onder een gunstige temperatuur in het voorjaar laten plaatsvinden. Dit
doet men b.v. in de produktiegebieden, welke gelegen zijn langs de kusten van de
Middellandse Zee (Algiers, Marokko, Malta, Zuidoost-Spanje, Zuid-Italië en Sici
lië). De aardappelen uit deze streken verschijnen dan ook reeds in april als primeurs
in de noordelijke landen. Dezelfde situatie heeft men ook in Noord-Amerika, waar
aardappelen uit Florida en de Bermuda-eilanden reeds in maart in New York en
Chicago aan de markt komen.
Ook kan men de ongunstige invloed van de hoge temperatuur voorkomen, door de
verbouw te verleggen naar hooggelegen gebieden. Als men een temperatuurverval
rekent van ca. |°C voor 100 m hoogteverschil, zal men — om in juli in de omgeving
van de isotherm van 27°C, een redelijke knolproduktie bij een temperatuur van 17°C
te bereiken ca. 2000 m hoog moeten gaan. Dit verval kan onder bepaalde omstandig
heden groter of kleiner zijn, o.a. afhankelijk van de luchtsoort en de ligging van
de berghelling (Z- of N-zijde).
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In tropische landen zoals Mexico, Brazilië, Kenia, India en Indonesië is dan ook
alleen op deze wijze produktie mogelijk.
Verder is het bekend, dat de gemiddelde dagtemperatuur nog niet alles kan ver
klaren. Het schijnt nl. dat bij hoge luchttemperaturen overdag, nog wel een vrij goede
knolgroei kan worden verkregen, mits de nachten maar koel zijn en dit is in hoger
gelegen gebieden dikwijls het geval.
De exploitatie is echter in de bergen meestal aanzienlijk duurder en de opbrengsten
zijn toch nooit zo hoog als in de gematigde streken. Bovendien is het produktievermogen van het pootgoed, dat gegroeid is bij hoge temperaturen, dikwijls minder goed
dan dat uit gematigde luchtstreken. Het is dan ook soms lonend, ondanks de hoge
vrachtkosten welke voor een volumineus produkt als aardappelen worden berekend,
van Nederland poot- en eetaardappelen te exporteren naar warme landen.
4. INVLOED VAN DE DAGLENGTE

Een andere factor, die de verschillen in aardappelopbrengst tussen de tropische
landen en die met gematigde temperatuur gedeeltelijk kan verklaren, is de daglengte.
In onze zomer is de dag ca. 4 uur langer dan onder de evenaar; terwijl bij een najaars
teelt - zoals deze b.v. in Egypte voorkomt - waar in september wordt gepoot, de dag
in de tijd waarin het gewas tot knolvorming overgaat nog weer iets korter is dan onder
de evenaar.
Wanneer men in Nederland proeven hierover neemt, door een deel van het veld door
een overkapping iedere dag op een bepaald uur van het licht af te sluiten, dan ziet men
dat er minder loof wordt gevormd, het gewas onder een korte dag spoediger tot knol
vorming overgaat en vroeger rijp wordt dan op de veldjes, welke onder de natuurlijke
lange dag zijn opgegroeid. De opbrengst in de kunstmatige tropendag is dan lager,
terwijl de rasverschillen - zoals wij die tussen vroege en late rassen kennen - veel
minder geprononceerd zijn. Dit komt overeen met de ervaring in de tropische landen.
Opgemerkt kan worden, dat de ongunstige invloed van een hoge temperatuur op de
knolvorming sterker is onder een lange dag dan onder een korte tropendag. Uit Ameri
kaanse proeven is deze tendens naar voren gekomen, waarbij werd gevonden dat de
hierboven genoemde grens voor de knolvorming (ca. 27°C) bij een lange dag reeds
bij ca. 24°C kan zijn bereikt.
5. INVLOED VAN DE WATERVOORZIENING

Bij bestudering van de kaart (fig. 1) blijkt, dat de goede produktiegebieden bijna
alle aan de kusten zijn gelegen. Zou er ook een gunstige invloed van het zeeklimaat
uitgaan? Noord-Californië met zeer hoge opbrengsten heeft echter een uitgesproken
woestijnklimaat ; er valt praktisch geen regen en de luchtvochtigheid is er laag. Door
irrigatie voorziet men er het gewas van water.
Het spreekt vanzelf, dat aardappelen zonder water niet kunnen groeien. Wanneer
geen mogelijkheid voor bevloeiing aanwezig is, is in droge streken aardappelcultuur
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uitgesloten. Dit geldt echter ook voor de meeste andere landbouwgewassen. De hoe
veelheid water welke nodig is, hangt naast de ontwikkeling van het gewas o.a. af van
de temperatuur, de vochtigheid van de lucht, de windsnelheid en de zonnestraling. Bij
hoge temperatuur en bij een droge lucht wordt in het algemeen meer water verbruikt
dan bij lage temperatuur of bij een hoge luchtvochtigheid. Het meeste water is nodig
wanneer het loof volledig is ontwikkeld. Men neemt aan, dat in onze omstandigheden
van het begin van de bloei tot het afsterven van het loof 150 tot 200 mm water nodig
is. Dit kan dan afkomstig zijn van de voorraad water in de bodem, de in deze periode
gevallen neerslag of het kunstmatig verstrekte water.
Het genoemde bedrag aan water geldt echter voor gemiddelde Westeuropese om
standigheden. In een continentaal klimaat, b.v. in de Noordamerikaanse staten Ne
braska en Colorado, waar in de zomer vrij hoge temperaturen heersen, is het in de
hete maand juli zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om met irrigatie een vol ontwikkeld
gewas (dus in de tijd van de bloei) van water te voorzien. Hiervoor heeft men echter
ook wat gevonden. Men plant de vroege rassen zo vroeg mogelijk, waardoor de knol
vorming nog vóór de hete maand kan plaatsvinden, terwijl de late rassen zeer laat
worden gepoot, zodat in juli dit gewas nog weinig ontwikkeld is en nog niet met de
knolvorming is begonnen en daardoor minder eisen stelt aan de watervoorziening. De
knolvorming heeft dan plaats in de koelere maand september.
De regenhoeveelheid is ook in Nederland in gebieden met een lage grondwaterstand
van betekenis voor de aardappelopbrengst. In droge warme zomers worden op vele
gronden lage aardappelopbrengsten verkregen, terwijl in vochtige koele jaren dikwijls
topopbrengsten worden bereikt. Een droogteperiode die gepaard gaat met een stilstand
in de groei op een tijd dat de knolvorming reeds is begonnen kan veel schade aan de
oogst toebrengen doordat het gewas bij een hierop volgende groeizame periode tot
hernieuwde vegetatieve groei komt, waarbij de reeds gevormde knollen tot stoloon- en
spruitvorming kunnen overgaan (doorwas) of waarbij knobbelige knollen kunnen
ontstaan (popperigheid). Veel stikstof is dan ongunstig.
6. INVLOED VAN DE POOTTIJD

Gaat men meer naar het zuiden, in de omgeving van de evenaar, waar alleen aard
appelcultuur op grotere hoogte mogelijk is, dan blijken de poot- en oogsttijden aan
nog sterkere variaties dan in het hiervoor genoemde voorbeeld van Nebraska onder
hevig te zijn. Men kiest, afhankelijk van de hoogte, waarop men zich bevindt en de tijd
van de regenval (in warme landen, vooral in de equatoriale gebieden, heeft men een
zg. regentijd en een droge tijd), de meest gunstige groeitermijn. De regentijd is soms
ongunstig, omdat de omstandigheden dan zó kunnen zijn, dat voor een hevige aan
tasting van fytofthora gevreesd moet worden. Het optreden van deze grootste vijand
van de aardappel is, zoals bekend, sterk afhankelijk van het weer. Een hoge relatieve
luchtvochtigheid en een niet te hoge en niet te lage temperatuur (niet beneden de
10°C) bevorderen de kieming van de sporen en de groei van deze schimmel. Het komt
daardoor voor, dat men soms liever de aardappel in de droge tijd met bevloeiing laat
groeien dan in de natte tijd, wanneer bevloeiing niet nodig zou zijn.
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In de warme landen met grote verschillen in hoogteligging ziet men dan ook voor de
verschillende gebieden de poot- en oogsttijden, al naar gelang de omstandigheden,
sterk variëren.
Nemen we Mexico als voorbeeld \ dan kan men in dit land drie belangrijke produktiegebieden
van aardappelen aanwijzen nl. de streken :
1. Puebla in de staat Puebla,
2. Leon en Silao in de staat Guanajuato,
3. Zamora in de staat Michoacan.
Deze drie gebieden zijn betrekkelijk dicht bijeen gelegen en de ervaring heeft geleerd dat de
meest gunstige poottijd in deze gebieden resp. van februari tot april, in eind januari/begin februari
en eind september valt.
Wanneer we nu de klimaatgegevens in het licht bezien van hetgeen over de invloed van het
klimaat op de groei van de aardappelen is gezegd, dan kan men enige indruk krijgen, waarom
men tot deze poottijden is gekomen.

TABEL 2. Gemiddelde maandtemperaturen (overdaggemiddelden).
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2,6 3,0 5,7
(14) (13) (10)

'<D

a

Bi
3

"3

sept.

Puebla . . .

R

juni

Hoogte
in m

april

Gebied

febr.

Tussen haakjes: aantal dagen met nachtvorst.
Cursivering geeft het meest geschikte groeiseizoen in de praktijk aan

,3
O

>
O
fl

a
O
•O

18,1 19,8 17,8 17,2 17,4 16,7 15,8 14,4 12,6
(2)

(4)

(6)

21,4 23,2 22,0 20,7 20,6 19,9 18,2 16,1 14,2

(4) (6) (10)
21,9 23,2 22,6 20,9 20,8 20,8 20,3 18,7 17,2
(1) (3)
25,5 27,0 27,4 27,0 27,3 26,7 25,8 23,7 21,8

9,2 14,0 16,9 18,5 17,9 15,0 10,3

(3)

(2)

(O

5,7 3,2
(6) (13)

TABEL 3. Gemiddelde maandelijkse regenval in mm. Cursivering geeft het meest geschikte

groeiseizoen in de praktijk aan
Gebied
Puebla
Leon
Zamora
Nederland . . . .

jan.
8
8

16

58

febr. mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug. sept. okt.

11
10

25
6
1
47

83
27

172
124

179

143

49

57

72

76

9

8

6
44

13
43

32

158

156
181

130
168

154
119

153
69

63
33

56
72

nov. dec.
25
12

14

70

9
12

19
65

De gegevens berusten gedeeltelijk op het verslag van een studiereis naar Zuid-Amerika en
Mexico van ir. J. A. HOGENESCH, 1950 en gedeeltelijk op een rapport van ir. R. F. FISSCHER
getiteld „Onderzoek naar de mogelijkheid van de aardappelcultuur in Mexico met behulp van de
klimaatanalyse", 1957.
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In Puebla kan men het best planten in het begin van maart; men heeft dan een goede tem
peratuur voor een snelle kieming en eerste ontwikkeling terwijl ook tijdens de knolvorming de
temperatuur gunstig is. Ook in de zomermaanden zouden de temperaturen hier geschikt voor
de aardappelteelt zijn, maar dan is de regenval te groot,
Hoewel de aardappel in het begin van de groei met vrij weinig water genoegen neemt is de
neerslag in maart en april in verband met de daarbij betrokken temperaturen te gering om
zonder bevloeiing het gewas voldoende tot ontwikkeling te brengen. Bevloeiing is daarom in
deze eerste maanden van de groei wenselijk en wordt dan ook toegepast.
In het 400 m lager gelegen Leon zou de temperatuur in december geschikt voor poten zijn
als het risico voor afvriezen door de vele nachtvorsten in januari niet zo groot was. In de
praktijk poot men echter in dit gebied in de tweede helft van januari en in begin februari.
Later schijnt men ook weer niet te willen planten daar dan de temperatuur tegen het eind van
de groeiperiode voor een goede knolvorming te hoog wordt.
In Zamora wordt van eind september tot eind oktober gepoot, met het doel in januari met
eet-aardappelen aan de markt te komen. Er is nog gevaar voor afvriezen maar dit is niet zo
groot als in de andere gebieden. Dit risico wordt echter door de prijs van de vroege aardappelen
meestal vergoed. Hier zowel als in Leon maakt de geringe regenval gedurende de groeiperiode
bevloeiing noodzakelijk.
Op zeehoogte (Vera Cruz) is de temperatuur in alle maanden veel te hoog voor een redelijke
knolvorming.

In subtropische gebieden met relatief koele zomers en zachte winters (zonder kans
op nachtvorst) kan men soms zelfs het gehele jaar door aardappelen poten en oogsten.
Voorbeelden hiervan zijn: de Canarische eilanden en de Balearen nabij Spanje.
Naschrift
Het hier gegeven overzicht is verre van volledig. De reacties van de groeiende aard
appel op de klimaatsomstandigheden zijn nl. nog lang niet voldoende bekend. Alleen
door exact onderzoek onder geconditionneerde omstandigheden kan men iets nader
komen tot de oplossing van het vraagstuk. Ook is het waarschijnlijk dat de vele aard
appelrassen, welke in de wereld aanwezig zijn, niet alle gelijk zullen reageren. Even
als men rassen kent welke weinig of niet door ernstige aardappelziekten worden aan
getast, of die een hoge bemesting nog op rendabele wijze kunnen verwerken, zullen er
vermoedelijk ook rassen kunnen worden gevonden of gekweekt, welke in warme ge
bieden een redelijke knolopbrengst geven. Rassen, welke droogte beter verdragen
dan de meeste andere rassen, zijn reeds bekend, b.v. het Amerikaanse ras Katahdin,
terwijl voor groei onder korte dag zich sterk vegetatief ontwikkelende (meestal late)
rassen als Alpha zich beter lenen dan de rassen die weinig loof vormen b.v. Eersteling.
SUIKERBIETEN
1. INLEIDING

De suikerbiet is een zeer jong landbouwgewas. Als zodanig is het gewas nog slechts
ca. 150 jaar in gebruik. Sinds het begin van de suikerwinning uit suikerbieten, heeft
het gewas een zeer belangrijke ontwikkeling doorlopen. Ter oriëntatie zij vermeld, dat
100 jaar geleden bieten met een suikergehalte van 8 à 10% en een opbrengst van
20 - 25 ton per ha heel normaal waren.
In ruim 70 jaar tijds heeft men kans gezien het gewas door selectie zodanig te ver
anderen, dat onder de gunstigste omstandigheden produkties van 80 ton bieten per
ha met een gehalte van 10 à 18% suiker gehaald kunnen worden. De gemiddelde op
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brengst voor Nederland ligt momenteel in de buurt van 40 ton/ha met een gehalte
van 16%. De suikerbiet is daardoor een zeer waardevolle grondstof geworden voor
de suikerindustrie.
Zonder er dieper op in te gaan, kan gezegd worden dat de produktie van suiker
beheerst wordt door het wortelgewicht, het suikergehalte en de verwerkingskwaliteit
van de bieten. Daarnaast spelen natuurlijk ook andere factoren een rol. Voor de
landbouw wordt het rendement van het gewas mede bepaald door schieterresistentie,
vorm van de biet in verband met de rooibaarheid, de snelheid van grondbedekking,
ziekteresistentie, loofontwikkeling enz. Het loof en de koppen kunnen soms door hun
waarde als veevoeder bepalend zijn voor het al of niet verbouwen van het gewas.
Bij het nagaan van de eisen, die het gewas aan het milieu stelt, moet met al deze
factoren rekening gehouden worden. De veredeling en de toepassing van bepaalde
cultuurmethoden worden gericht door het nut, dat de mens daarvan denkt te hebben.
De suikerbiet behoort tot de soort Beta vulgaris. Deze soort, waartoe ook de wilde
vorm Beta maritima wordt gerekend, komt praktisch alleen voor in de gematigde en
subtropische gebieden van het Noordelijk halfrond en in het bijzonder langs de kust
van de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Zwarte Zee.
In fig. 4 (p. 159) zijn de kerngebieden van de verbouw van suikerbieten in grote
lijnen weergegeven. Ondanks het van oorsprong maritieme karakter komt de suiker
biet ook verder in het binnenland voor en is dus aan gematigde continentale om
standigheden aangepast. Uiteraard variëren de opbrengsten van streek tot streek
aanzienlijk. Door selectie is getracht zoveel mogelijk erfelijke factoren te combineren,
die onder de in de betrokken streek geldende groeiomstandigheden een zo groot
mogelijke produktie geven.
Afgezien van deze selectie blijken de groeiomstandigheden in Nederland tot de beste
ter wereld te behoren. Dit is een gevolg van de combinatie van klimaat, grond en
cultuurmethoden.
2. HET KLIMAAT

Het statistische werk in Nederland van FRANKENA en STUMPEL heeft tot resultaat
gehad, dat wij enigszins georiënteerd zijn omtrent de optimale weersomstandigheden
voor de bietenteelt.
De grote lijn, die uit'dit onderzoek naar voren is gekomen, laat zien dat in het begin
van de groeiperiode, dus in april en mei, niet te veel regen mag vallen, terwijl warmte
en zonneschijn zeer gewenst zijn. In juni is wat regen zeer gewenst, terwijl de maanden
juli en augustus voldoende warm, zonnig en niet te nat moeten zijn om een goede
suikerproduktie te verkrijgen.
Uit deze resultaten volgt, dat het Nederlandse klimaat in het voorjaar nogal eens
te nat, in juni te droog en in augustus te koud en te nat is om een maximale suiker
produktie te bereiken. Ook de herfst is nogal eens aan de natte kant.
Een recent onderzoek van ULRICH in Pasadena heeft aangetoond, dat het vooral de
lage nachttemperaturen in eind september en oktober zijn, die het transport van de
168

suikers naar de wortel begunstigen. De resultaten van dit onderzoek zijn in Nederland
bevestigd, o.a. in het najaar van 1952 toen - ondanks de ongunstige invloed van de
overvloedige regens - het suikergehalte van de bieten geruime tijd op peil is gebleven.
Uit de belangrijke toename van het wortelgewicht met 1 ton per ha per week volgt,
dat de suikervorming is doorgegaan. De temperaturen, die veelal en vooral 's nachts
laag tot zeer laag waren voor de tijd van het jaar, moeten voor dat verschijnsel aan
sprakelijk gesteld worden.
In bepaalde streken van de wereld wordt de invloed van het klimaat gecorrigeerd,
enerzijds door verplaatsing van de groeiperiode, anderzijds door irrigatie. Daarmede
worden belangrijke successen behaald, wanneer maar gezorgd wordt, dat tijdstip en
wijze van beïnvloeding verantwoord zijn. In Zuid-Spanje en Zuid-Californië zaait
men in sommige gevallen reeds vóór de winter en oogst van mei tot juli, wanneer het
blad door de grote hitte reeds grotendeels afgestorven is.
Evenals in Spanje wordt ook in Californie volop geïrrigeerd. In Californië behaalt
men ook zeer hoge wortelopbrengsten, die zeker niet voor de Nederlandse onder be
hoeven te doen. Het gehalte is echter meestal aan de lage kant.
De suikerbiet is een tweejarig gewas. Gedurende het eerste jaar blijft de plant in de
vegetatieve fase. Dan groeit uit het zaad een wortel, die zich in de loop van het jaar
verdikt, ten einde reserves te verzamelen voor de generatieve fase die in het tweede
jaar valt. Van dat reservevoedsel maakt de mens gebruik voor de suikerproduktie.
Om van de vegetatieve fase over te kunnen gaan in de generatieve fase heeft de plant
een zekere hoeveelheid koude nodig. Anderzijds wordt de groei bij lage temperaturen
geremd, terwijl, wanneer de temperatuur te laag wordt, de plant te gronde gaat door
bevriezing. Dit alles impliceert, dat de vegetatieve fase in ons klimaat haar grenzen
vindt in het vroege voorjaar en in het late najaar. In grote lijnen kan de plant groeien
van half maart tot half november.
Ten einde de produktie te verhogen, wordt wel getracht deze groeiduur te verlengen,
hetgeen alleen mogelijk is door in het voorjaar vroeger te zaaien. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de grond in een voortreffelijke cultuurtoestand verkeert. Immers
deze grond moet dan ook vroeg bewerkt kunnen worden, wat niet mogelijk is
wanneer hij te lang nat en koud blijft. Van de andere kant tracht men de rassen resis
tent te maken tegen lage temperaturen, ten einde het ontijdig schieten - welke fase
overgang immers een functie is van lage temperaturen - tegen te gaan. Een tweede
stap moet zijn om door selectie kieming en eerste ontwikkeling bij die lage tempera
turen mogelijk te maken. Stilstand in de groei is funest en verhoogt de vatbaarheid
voor ziekten en plagen. Wanneer de bieten na 15 november nog in de grond blijven
staan, is de groei praktisch afgelopen, terwijl de vorstkansen te groot zijn. Het be
vriezen van de bieten is op zich zelf nog niet zo erg, maar na de ontdooiing treedt
zeer snel rotting op. De daarbij voorkomende verliezen zijn aanzienlijk.
De voor de zaad winning bestemde stekbieten zijn uiteraard ook gevoelig voor de
lage Wintertemperaturen en worden niet op het open veld, maar meestal in een kuil
bewaard tot het volgende voorjaar. De bietenzaadteelt is echter een onderwerp op
zichzelf, waar wij verder niet op in zullen gaan.
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3. BODEMGESTELDHEID
De natuurlijke gesteldheid van de grond is, evenals het klimaat niet of slechts zeer
moeilijk te veranderen. Binnen de geschikte klimaatzone kunnen suikerbieten op
diverse gronden groeien.
De grond is het milieu, waarin de kieming moet kunnen plaatsvinden, terwijl daarna
de wortel zich zodanig moet kunnen ontwikkelen, dat een rendabele produktie moge
lijk is. De vocht- en voedselvoorziening verloopt grotendeels via de grond, terwijl
ook andere fasen in het groeiproces, zoals de afrijping, door de grond blijken te
worden beïnvloed.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de suikerbiet met succes geteeld kan wor
den op gronden, die een voldoend diepe bouwvoor hebben en waarin de vochtvoorziening van de plant gedurende het groeiseizoen is gewaarborgd. In die grond moeten
voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, zonder dat dit aanleiding is tot het perma
nent of tijdelijk optreden van hoge zoutconcentraties, die de kieming en de groei
verhinderen of belangrijk storen.
Waarschijnlijk door de maritieme herkomst kan de suikerbiet een betrekkelijk hoge
keukenzoutconcentratie behoorlijk verdragen. Dit maakt de biet tot een der eerste
gewassen, die na een zoutwateroverstroming op de drooggekomen percelen verbouwd
kunnen worden.
Het produktievermogen van de biet is in sterke mate afhankelijk van de zuurgraad
van de grond. Op kleigronden ligt de optimale pH in de buurt van 7. Zandgronden
moeten iets zuur zijn: pH 6.
De minimum kiemtemperatuur van bietezaad ligt betrekkelijk hoog. Afgezien
van variaties, die bepaald worden door de genetische eigenschappen, wordt in de
regel aangenomen, dat voor een vlotte kieming de temperatuur van de grond minstens
6 - 8°C moet bedragen. Bij hogere temperatuur verloopt de kieming echter belangrijk
sneller. Normaliter rekent men op een periode van 10 à 14 dagen, vallende tussen het
zaaien en de opkomst. In 1952 zijn er vele percelen geweest, waar de bieten - als gevolg
van het warme weer en de gunstige gesteldheid van het zaaibed - 5 dagen na het
zaaien boven stonden.
Behalve een zekere warmtebehoefte vraagt het bietezaad voldoende maar geen
overmaat vocht. Voor de kieming is vrij veel lucht nodig in verhouding tot vele andere
landbouwgewassen. Deze eisen bepalen de wijze, waarop een zaaibed klaargemaakt
moet worden, alsook de wijze van zaaien. Bietezaad lijkt uiterlijk vrij grof, gedeelte
lijk door de aanwezigheid van een van 1 - 5 variërend aantal kiemen per zaadeenheid
(de kluwen), maar ook door de vrij dikke laag omhullende verdroogde bloemdelen.
In wezen zijn de kiemen echter zeer klein, zodat bietezaad tot de fijne zaadsoorten
gerekend moet worden.
De optimale toestand, waarin de grond moet verkeren, kunnen wij als volgt be
schrijven :
Een droge toplaag van 2 à 3 cm dikte, rustend op een gesloten onderlaag, die zonder
storende lagen of partijen zoveel mogelijk continu in de ondergrond overgaat; de
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onderlaag moet voldoende vocht voor kieming en eerste ontwikkeling kunnen vast
houden, maar mag niet snel te nat worden.
Dit ideaal, dat in de praktijk slechts zelden benaderd wordt, maakt het mogelijk
om bij het zaaien het bietezaad licht in de gesloten onderlaag te brengen. Daardoor
komt het zaad voldoende ondiep te liggen, terwijl het van boven warmte en lucht en
van beneden vocht krijgt aangevoerd. Bij de kieming groeit eerst het worteltje uit,
dat onder gunstige omstandigheden met grote snelheid naar beneden groeit.
Het is verbazingwekkend te zien, hoe snel de wortel een lengte van 20 à 25 cem heeft
bereikt. Het ligt voor de hand, dat dit uit een oogpunt van vocht- en voedselvoor
ziening gedurende de rest van het seizoen zeer belangrijk is. Alle invloeden, die deze
dieptegroei storen, zijn daarom nadelig voor de gehele ontwikkeling. Alle plotselinge
veranderingen in het bodemprofiel - zoals verdichte of losse lagen en harde kluiten,
stalmestresten, zoutophopingen in de vorm van kunstmestkluiten en asresten van
een vorig gewas - werken storend. De plant reageert daarop door het vormen van zijwortels. Dit verschijnsel kan opgevat worden als aanpassing aan het milieu. Voor het
leven van de plant is dit gunstig ; de produktie wordt er echter door benadeeld, even
als de rooibaarheid.
Later in het seizoen, wanneer de wortel in de dikte gaat groeien, spelen deze in
vloeden eveneens een rol. Onder minder gunstige omstandigheden vertoont de biete
wortel plotselinge verdunningen en men krijgt de indruk, dat de opslag van reservevoedsel onder die omstandigheden slechts gedeeltelijk mogelijk is. Ook dit tracht de
plant weer te ontwijken door op andere plaatsen en vooral in de kop dikker te worden,
steeds echter ten koste van de produktie.
Tegen het einde van de groei, wanneer de plant gaat afrijpen, is het nog eens de
lucht-waterverhouding in de grond, die een belangrijke rol speelt. Het is nl. gebleken,
dat naast de lage nachttemperaturen in de herfst vooral de doorluchting van de grond
invloed uitoefent op de afrijping van de biet. Kleine verschillen in structuur binnen een
op het oog vrij homogeen perceel kunnen belangrijke verschillen in suikergehalte
teweegbrengen. Wanneer de bieten in de herfst onder niet te sterk drogende om
standigheden enige tijd iets losgemaakt (gelicht) in de grond blijven staan, blijkt dit de
suikervorming ten goede te komen.
De ideale vorm van de biet is een slanke, diep verdikte, voldoende diep wortelende
penwortel zonder dikke zijwortels en/of plotselinge verdunningen. Deze vorm wordt
slechts in enkele gevallen bereikt. Meestal ontbreekt er iets aan het milieu.
Behalve de in het voorgaande genoemde invloeden kunnen wij in dit verband nog
noemen het voorkomen van een vrij dunne, kleiachtige bouwvoor op een ondergrond
van grof zand. In droge jaren lijdt het gewas dan aan een onvoldoende vochtvoorziening.
Op veenkoloniale gronden met hun bouwvoor van vaak nog geen 20 cm diepte ligt
de produktie lager dan op de goede kleigronden. De wortels willen slecht in het
onderliggende veen groeien.
Op zandgronden, die voor een redelijke vochtvoorziening leemhoudend of flink
humushoudend moeten zijn en niet te hoog moeten liggen, hebben de bieten in de
regel een heel andere vorm dan op de klei. Zij zijn korter, „hariger", met een stomp
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uiteinde en in de regel vrij sterk vertakt. Soms is dit een gevolg van de voedselarmoede, maar meestal van de dichte pakking der diepere lagen.
Uit al deze opmerkingen blijkt hoe belangrijk de gesteldheid van de grond is voor
een optimale groei van de suikerbiet.
4. CULTUUROMSTANDIGHEDEN

Het zaaien van bieten gebeurt algemeen met de machine, dus op rijen. Het gewenste
plantbestand kan alleen bereikt worden door een in verhouding tot het te bereiken
aantal planten per ha overmatige hoeveelheid zaad uit te zaaien. Dit houdt in, dat er
binnen de rij aanvankelijk een zekere concurrentie optreedt. Deze concurrentie is
zowel bovengronds als onder de grond van betekenis.
Wanneer de opkomstbeïnvloedende factoren, die hiervoor werden beschreven,
gunstig zijn, tracht men een regelmatige, krachtige en niet te dichte opkomst te
verkrijgen. Daarom zijn een juiste afstelling en werking van de zaaimachine alsmede
een goede kwaliteit van het zaad van betekenis.
Statistisch onderzoek heeft uitgewezen, dat de begingroei van de suikerbiet van
doorslaggevende betekenis is voor de eindwortelopbrengst. De groeikromme van de
suikerbiet heeft de vorm van een S. Het tijdstip, waarop het eerste buigpunt valt,
waarna dus de diktegroei aanzienlijk gaat toenemen, geeft in grote lijnen een aan
wijzing voor de eindopbrengst. Naarmate dit ogenblik vroeger komt, mag een hogere
eindwortelopbrengst worden verwacht. Daarom zijn alle maatregelen, die deze begin
groei bevorderen, van belang voor de produktie.
Een van de eerste en belangrijkste maatregelen is wel, dat de concurrerende invloed van on
kruiden zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld. Dit geldt in het bijzonder voor de lichtere gronden,
waar - zoals uit de praktijk gebleken is - de onkruiden een sterk opbrengstverlagende invloed
kunnen uitoefenen.
Een tweede uitermate belangrijke maatregel is het tijdig uitschakelen van de concurrerende
invloed van de overtollige soortgenoten. Ten einde het gewenste aantal planten te verkrijgen, is
het niet verantwoord om dit z.g. opeenzetten te vroeg uit te voeren. Immers, vreterij, wied werk
tuigen, weersomstandigheden en andere invloeden zouden het plantenaantal kunnen decimeren.
Daarom wordt deze bewerking pas uitgevoerd in een later en dus veiliger stadium. Dit tijdstip
valt wanneer de plant vier tot zes blaadjes heeft. Gebeurt het een week later, dan kan dat al naar
de weersomstandigheden een belangrijke schade van soms 2 à 3 ton bieten per ha met zich mee
brengen. De plantjes worden dan nl. te groot, zodat zij enerzijds geëtioleerd raken en vaak enige
tijd slap kunnen liggen, terwijl anderzijds de wortels van de achterblijvende plant door het weg
halen van de omringende plantjes kunnen worden beschadigd.
Voor een optimaal rendement, waarbij dus niet alleen groeiomstandigheden maar ook arbeidstechnische kwesties een rol spelen, worden 70 000 planten per ha voldoende geacht. Sommige
rassen kunnen evenwel pas bij 120 000 planten per ha hun maximale opbrengst geven.
De groeiruimte van de individuele plant is reeds geruime tijd onderwerp van studie geweest.
De resultaten daarvan zijn echter verre van eensluidend, althans wat de details betreft. De weersen grondomstandigheden oefenen een belangrijke invloed uit. Wel is gebleken, dat de onderlinge
positie der planten invloed heeft op de groei. Het maakt wel degelijk verschil, of de planten in
vierkants- of in rechthoeksverband staan bij dezelfde totale oppervlakte.
In verband met de mechanisatie van werkzaamheden in het gewas is er de laatste jaren een
tendens naar een wijdere rijenafstand. Proeven hebben uitgewezen, dat de produktie bij 40 en
50 cm rijenafstand gelijk kan zijn, mits het aantal planten maar gelijk is. Het plantenaantal is in
dat verband dus van doorslaggevende betekenis. Ook het suikergehalte neemt toe naarmate het
aantal planten per ha hoger is. Bij deze en soortgelijke kwesties moet men altijd bedenken, dat
de produktie per ha bepaald wordt door het aantal planten aan de ene en de produktie per individu
aan de andere kant. Daarom is een groot aantal planten juist onder minder gunstige groei
omstandigheden van zo grote betekenis.
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Bij de verdere verzorging van het gewas, die hoofdzakelijk bestaat uit het schoon
houden, komt ook nog de invloed van het loshouden van de bovengrond ter sprake.
Een oude zegswijze wil, „dat men de suiker in de biet hakt". Het is de vraag of dit in
zijn algemeenheid juist is. De ervaringen zijn niet eensluidend. De indruk bestaat,
dat het resultaat van die bewerking sterk afhangt van de natuurlijke gesteldheid van
de grond. Is er voldoende lucht in de grond, dan kan de bewerking zelfs schadelijk
zijn door wortelbeschadiging.
Een snelle grondbedekking is o.a. in verband met de beschaduwing en de onkruidbestrijding van belang.
De suikerbiet vraagt een verantwoorde, evenwichtige bemesting. Voor de begingroei is fosforzuur van grote betekenis. De biet kan beter dan vele andere gewassen
kali losmaken uit de grond, zodat kaligebreksverschijnselen niet zo gauw optreden.
Kali kan gedeeltelijk door natrium worden vervangen. Het bladtype en de bladont
wikkeling worden echter wel door deze vervanging beïnvloed, zodat de beide ele
menten niet als volkomen gelijkwaardig mogen worden beschouwd.
Grote kaligiften, zoals die wel aangetroffen worden op lichtere gronden, kunnen
magnesiumhonger teweegbrengen. Boriumgebrek treedt nogal eens op de lichtere
zandgronden op. Mangaanhonger blijkt door diverse invloeden, o.a. door de fysische
gesteldheid van de grond en door kalkovermaat, veroorzaakt te kunnen worden.
Stikstof is een belangrijke voedingsstof, die vanwege de stimulerende invloed op de
bladontwikkeling nogal eens ten onrechte te overvloedig wordt toegediend. Een gift
van ongeveer 120 kg zuivere stikstof is gebleken onder verreweg de meeste omstandig
heden voldoende te zijn voor een optimale suikerproduktie. Grotere doses doen de
bladontwikkeling sterk toenemen. De wortelgroei wordt er tot een zeker punt even
eens door gestimuleerd. Gaat men hoger dan daalt de wortelproduktie. Het suiker
gehalte neemt met stijgende stikstofgift in de regel direct af. De afrijping en de ver
werkingskwaliteit van de suikerbiet alsmede de bewaarbaarheid worden ongunstig
beïnvloed door te hoge stikstofgiften.
5. ZIEKTEN

Zoals ieder cultuurgewas heeft ook de bieteplant zijn vijanden, waarvan het op
treden voor een deel afhankelijk is van de frequentie waarmee het gewas op een per
ceel voorkomt.
Een van de vroegste bedreigingen vormt een aantal zaad- en bodemschimmels,
waarvan Phoma, Pythium en Aphanomyces de meest bekende zijn. Het optreden
van deze schimmels wordt in de hand gewerkt door de toestand van de grond, en
door de „vatbaarheid" van de plant, welke als regel weer beïnvloed wordt door de
grond. De gevolgen, die met de verzamelnaam wortelbrand worden aangeduid,
worden vaak geconstateerd op iets zure en/of koude gronden, waar de groei van de
plantjes te wensen overlaat.
Vervolgens kan, al naar de omstandigheden, een aantal dierlijke parasieten de
plantjes belagen. Daarvan noemen wij de ritnaalden, emelten, springstaarten, biete
kevertjes, schildpadtorretjes, biete-aaskevers en biete-vliegen. Elk van deze parasieten
heeft zijn eigen optimale ecologische omstandigheden en het optreden is slechts zelden
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dermate algemeen, dat de gevolgen desastreus genoemd moeten worden. Het Biete
kevertje (Atomaria linearis) komt nogal eens voor op percelen, die grenzen aan per
celen waar het vorig jaar bieten hebben gegroeid.
De twee ergste belagers van de suikerbiet zijn het Bietecystenaaltje (Heterodera
schachtii) en de vergelingsziekte. Het Bietecystenaaltje kan zich sterk uitbreiden op
percelen waar te vaak bieten verbouwd worden. De enige bestrijdingsmaatregel, die
momenteel algemeen wordt toegepast, is de terugkeer tot een gezondere vrucht
wisseling. Eerst moet men dan het betrokken perceel laten uitzieken, hetgeen al naar
de overige omstandigheden, zoals de aaltjesbezetting en de grondsoort, geruime tijd
in beslag kan nemen. Deze wortelparasiet kan enorme schade doen aan de bieten,
hetgeen vooral in droge jaren tot uiting komt. O.a. als gevolg van de storende invloed
op de vochtopname kunnen de bladeren op warme, droge dagen hele tijden slap
liggen.
De vergelingsziekte heeft een heel ander karakter. Deze ziekte, die veroorzaakt
wordt door een virus, treedt vooral op in het zuiden en oosten van ons land. Het is
een typische Westeuropese ziekte, die echter ook in andere delen van de wereld, - zij
het in veel mindere mate - voorkomt. De oostgrens van de ernstig aangetaste gebieden
loopt ongeveer noord-zuid over de Harz en Midden-Duitsland en vandaar uit schuin
weg naar het oosten. De ziekte is niet aan de grond gebonden, maar wordt ieder jaar
opnieuw door luizen overgebracht. De primaire infectie wordt voornamelijk vanuit
voederbietenkuilen en zaadbietengewassen, waarin het virus is overwinterd, door de
luizen op het jonge gewas overgebracht.
Men tracht deze ziekte voornamelijk te bestrijden door het tijdig opruimen van de
overwinteringsplaats van het virus: de voederbietenkuil. De zaadbietenteelt is zoveel
mogelijk verlegd naar streken waar minder luizen zijn. Voor Nederland is deze teelt
vrijwel geheel geconcentreerd in Groningen.
Afgezien van een aantal bestrijdingsmaatregelen, die nog in studie zijn, is het voor
namelijk de toestand van het bietengewas zelf, die invloed uitoefent op de vestiging
en de uitbreiding van de ziekte. Wanneer de luizen door bepaalde weersomstandig
heden uit de kuil zijn gelokt en zijn gaan vliegen, strijken zij bij voorkeur neer in de
luwte van een huis, een bomenrij of een dijk. Dit zou de indruk kunnen wekken, dat
de vestiging vrij passief is. Dat is echter niet het geval. De luis blijkt te kunnen kiezen
en zoekt bij voorkeur slecht ontwikkelde, onregelmatige open gewassen op, waarbij
waarschijnlijk ook de kleur van het gewas een rol speelt.
De oorzaken van een dergelijke toestand van het gewas kunnen veelsoortig zijn.
Een slechte opkomst kan het gevolg zijn van een slechte verdeling van het zaad,
vreterij of een ongunstig zaaibed. Laat en slordig gedunde, evenals laat gezaaide ge
wassen vormen een voor de luizen gunstig milieu. Een krachtig groeiend gewas, dat
vroeg gezaaid is en dus vroeg „het veld dicht" heeft, is tot nu toe - landbouwkundig
gezien - wel de beste waarborg tegen het optreden van de vergelingsziekte.
Daarbij komt nog dat voor de zogenaamde secundaire infectie, waarbij de ziekte
in het veld van plant tot plant wordt overgebracht, opnieuw luizen nodig zijn. Af
gezien van het feit, dat deze zich bij voorkeur op gele planten blijken op te houden,
is een onregelmatige open stand gunstig voor de vermeerdering van de luizen, zodat
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een slecht veld nog eens de secundaire infectie in de hand werkt. Het bespuiten met
systemische middelen die, in de plant opgenomen, deze enige tijd giftig maken voor
luizen is in de laatste jaren een bestrijdingsmethode van betekenis geworden.
Alle maatregelen, die genomen kunnen worden, ten einde een krachtig, regelmatig
en vroeg gesloten gewas te verkrijgen, zijn van belang ter voorkoming van het op
treden van de vergelingsziekte, die in bepaalde jaren een verlies veroorzaakt van
bijna 10% van de totale produktie.
Het ligt voor de hand, dat bij het geven van een kort overzicht van de ecologie van
een bepaald gewas, in dit geval de suikerbiet, vele details buiten beschouwing gelaten
moeten worden. Ook is het begrijpelijk, dat - gezien de economische betekenis van
een dergelijk gewas en de sterk door de mens beïnvloede sfeer waarin dit gewas
groeit - de factor produktie van het door de mens gewenste deel van de plant op de
voorgrond geplaatst wordt.
De ecologie wordt wel gedefinieerd als de studie van de eisen, die de plant aan het
milieu stelt, waarbij dus een complex van groeifactoren onder de loupe wordt ge
nomen. Dit is in het voorafgaande gebeurd, waarbij genoemde definitie in zoverre
gewijzigd moet worden, dat niet de plant als geheel, maar het economisch belangrijke
deel van die plant op de voorgrond werd geplaatst.
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