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1. Inleiding
Eet "Symposium on the use of phytotrons for research in
environmental physiology" dat van 2j - 27 ®ei 1972 te Durham
H.C., USA werd gehouden, werd Georganiseerd door SEPEL (South
eastern Plant Environment Laboratories, i;aarover later meer)
met financiële steun van ÏÏ1IESC0 en HSF (National Science
Foundation).
De deelnemerslijst vermeldde 94 personen uit 22 landen. De
USA leverde het grootste contingent (62), de andere landen
waren slechts met 1 à 3 deelnemers vertegenwoordigd. Van de
meeste grote fytotrons was een staflid aanwezig, hoewel niet
alle deelnemers reeds in fytotrons of zelfs maar in klimaat
ruimten werkten. Dat er slechts twee Duitsers waren is gezien
het grote aantal fytotrons in dat land verwonderlijk. De uit
genodigde Russen lieten verstek gaan. Het viel op dat de in
dustrie vrijwel niet vertegenwoordigd was.
Het symposium werd gehouden op de campus van Duke University.
Zowel de huisvesting van de deelnemers (in studentenhuizen)
als de vergaderruimten waren voortreffelijk.
Door de deelname aan het symposium waren de schrijvers
tevens in de gelegenheid vrij grondig kennis te maken met de
fytotrons te Durham en Raleigh. Hun bevindingen zijn vastge
legd in de laatste paragrafen van dit verslag.
Samenvattende beschouwingen over het symposium en over de
fytotrons zijn opgenomen in de paragrafen 5 en 9.

-22. Programma van het symposium

De indeling van het programma was als volgt:
22 mei: Ontvangst van de deelnemers.
23 meis Opening.
Zitting I Ai De strategie van het fytotrononderzoek.
Vier lezingen.
Voorzitter: F,\ï. lient.
Zitting I 3: De benodigde en de beschikbare klimaatbe
heersing in klimaatruimten. Zes lezingen.
Voorzitter: ILA. Senn.
's Avonds: Ontvangst buitenlandse deelnemers ten huize
van Prof.Dr. Paul J. Kramer.
24 mei: Excursie naar de SEPEL-fytotrons.
•' s Avonds: discussies over
- standaardisatie van metingen van omgevingsfactoren in
klimaatruimt en;
- de toekomst van de "Phytotronic News Letter".
25 mei: Zitting II As Voorbeelden van problemen waaraan fytotrons
een nuttige bijdrage kunnen leveren. Zes lezingen.
Voorzitter: D. von IJettstein.
Zitting II B: Reacties van specifieke gewassen. Vijf
lezingen.
Voorzitter: J.L. Apple.
's Avonds: gezamenlijk diner; musical.
26 mei: Zitting II C: Het gebruik van fytotrons bij verschillende
disciplines. Vijf lezingen.
Voorzitter: i-I.H.A. Cole.
Zitting II D: Het gebruik van fytotrons in de oecologie,
de studie van minerale voeding en het opstellen van
computermodellen. Drie lezingen.
Voorzitter: Mej.G.IT. Thorne.
Samenvatting van de lezingen door R.O. Slatyer.
's Avonds: slotdiner.
27 mei: Zitting III: Constructie van fytotrons en organisatie
van de werkzaamheden. Zes lezingen.
Voorzitter: A.V. lïaylor.
Er waren nog 3 lezingen aangeboden die echter niet
konden worden geplaatst.

-33. Verslag van de lezingen

Voor het volgende verslag is gebruilc gemaakt van de uitge
reikte samenvattingen, de samenvattingen in Phytotronic ITews
Letter 3 en cle eigen aantekeningen. Het leek onnodig,, titels
en samenvattingen te vertalen, wat veel tijd zou hebben ge
kost. Van lezingen, die geen nieuws brachten of die zijdelings
betrekking hadden op het onderwerp is alleen de titel opgenomen.

Session I A; The strategy of phytotron research.
Chairman; F.W. Went (USA-Iteno) - In a few vords the chairman
introduced the problem of the evolution of science and
techniques where the phytotrons providing a new tool of
research, have a great future, because they can bring together
under a common denominator (the environment) a great number of
different disciplines and trends.
^° P. Chouard (France) - The impact of phytotrons and phytotronics
on plant physiology.
Phytotrons and phytotronics have led to a net? method of
thinking in modern plant physiology. In defining phytotronics,
it is the quality not the volume or the dimensions of the
phytotron which is essential, becav.se it is the extension and
the application of Claude Bernard's conception of physiology;
analyzing separately the effects of different values of one
parameter, then another etc., and afterwards the correlation
between several parameters by varying them simultaneously.
Ecology (of natural vegetations or of cultural complexes)
seeks laws and concepts by statistical analysis but this has
its limitations. Mathematical models of ecosystems run up to
the difficulty that many physiological factors and the values
of the parameters of these factors are unknown. The role of
the phytotron is to analyze experimentally the data which have
to be interpreted. Also the phytotronic method makes the problems
of ecology more physiologicals more experimental, more functional
and explanatory, even those of field ecophysiology which also
have their limits. Equally, the phytotronic method links the
findings of biochemical and biophysical research to physiology
by situating them by the use of the phytotron in crucial moments

of determined physiological sequences.

K.J. Mitchell (New Zealand) - Correlation of controlled environment
with field research.
The He1.? Zealand phytotron was set up to increase the agricul-

crop growth and development are studied with the object of
increasing production. In the phytotron; all conditions of
the natural climate can be duplicated. The 24 rooms (30 m^)
are standardized. All have the full range of conditions (temp,
fron -10° to + 50°C, rel. humidity 10-95/J» CO2 50-1000 ppm?
artificial light intensity up to full sunlight). The choice
of the subject is with the sponsoring organization. It is
e::pected that these have learned the techniques in small
scale experiments, e.g. in climate cabinets). The staff of
the phytotron gives expertise and tests out new techniques. The
conditions in the field are measured, then tested one by one
in the phytotron. The end is quantitative modelling. The phyto
tron is an analyzing instrument, not to be used for duplication
of the field.

C.D. Raper (USA-Raleigh) - Cost to benefit evaluation of phytotron
research versus field research.
The following table is a comparative analysis of research
costs on tobacco in phytotron and field experiments.
Field
Basic cost

720 $ US

Phytotron

4110 I US

Variable cost
ITutrient accumulation

2160

720

Ilutrient distribution

2160

720

Organic distribution

1400

470

1400

440

930

0

Data collection
Labor
Travel: transportation 220)
labor

76O)

-5This calculation rests on the following assumptions. The
base cost has been calculated by dividing the cost of the field
(per season) and of the phytotron (per year) by the area.
Calculations of the size of a representative sample and the
required number of replicates have led to the conclusion that
in this particular case the number of plants had to be ten
times as large in the field as in the phytotron. The variable
costs are dependent on the costs of the measurements; when these
are high; a phytotron is relatively less expensive than when
the measurements are cheap. The costs of transportation are
also particular to this case.

4.

R.J. Bula (USA-Purdue) - Complementary aspects of phytotron and
field research.
Session I Bs The degree of control provided and needed in
controlled environment facilities.
Chairman.': H.A. Senn (USA-IIadison).

1. C.II.Ii. van Bavel and K.J. licCree (USA-Texas A & H University) Design and use of phytotrons in crop productivity research.
The long-range objective of crop productivity studies is
to predict the effects of weather and soil conditions on crop
development, crop yield and product quality, for a wide range
of climates and plant materials. Computer simulation of crop
behaviour is coming into increasing use in this area, but the
current models need much better input data on plant response
to changes in environment than are now available. Por example,
we need better data on the spectral absorptance of leaves, on
the relation between leaf temperature and stomatal opening,
and on the effect of leaf water potential upon leaf expansion
rate and carbon dioxide assimilation.
In our opinion, the v.sefulness of phytotrons resides
primarily in the measurement of such plant response functions,
as it is virtually impossible to obtain this information under
field conditions. However, the phytotron plants must be grown
and tested under conditions that cause them to resemble plants
grown under outside conditions with respect to the rates of
carbon assimilation and of transpiration, to stomatal movements

-6and other processes.
In practice this means that the levels of photosynthetically
active radiation will have to be as high as they are outside
(200-400 w/m ) and the total shortwave irradiance about double
this figure. The absolute (not relative) humidity should be
controlled at a rather constant level throughout the 24 hour
periods bu.t the temperature must be allowed to vary diurnally,
so that the transpiration demand and the leaf water potential
show a typical midday peak. The o„ir speed should be high, in
order that the CO^ and IigO exchange rates not be restricted more
than in the field. Carbon dio::ide concentration must be controlled
closely to the ambient level (320 ppm).

2» P» Gaastra - Physiological aspects of environmental control.
Control of single environmental factors can be characterised
by the range over which each factor can be varied and by the
accuracy of the control at a given setting of the factor.
The ranges and accuracies required should ideally be based
on ranges and accuracies to be obtained for the plant reactions
primarily affected by the environmental factors.
Theoretical and experimental data are presented on the rates
of transpiration and photosynthesis and on the difference between
leaf and air temperature as affected by absorbed radiation, air
humidity, air temperature, boundary layer resistance, stomatal
resistance.
It is concluded that in phytotrons more attention should be
paid to independent control of air movement, absolute humidity,
photosynthetic and tots.l radiation, temperature of the root
environment.
3. G.J. Hoffman (USA-Salinity Laboratory, Riverside) - Humidity
effects on yield and water relations of nine crops.
Data were presented on the effect of increased air humidity
on the yields of beet, corn, cotton, pepper, bean, radish, wheat,
barley and onion,
4. Y.3. Samish (USA-Georgia) - CO^ measurement and control in growth
chambers. The need and technique.
The effects of CO^ concentration on photosynthesis, photo-

-7respiration and transpiration are necessarily reflected in
the growth of plants. Consequently; the regulation of CO^
concentration in growth chambers is not only desirable "but
necessary.
The author has developed a "Hull Point Compensating
System" which combines some of the advantages of both the
open and closed systems. It was designed for the measurement
of gases exchanged by plants, but could find wider applications.
This compensating system provides a method for measuring gas
exchange accurately, while providing a strict control of air
composition, regardless of whether natural or highly artificial
conditions are desired. This compensating semi-closed system
is expected to show advantages in experimentation with air
borne pollutants and natural gases and where slow or rapid
gas exchange occurs. The particular advantage of the system is improved
accuracy of measurements. This is partly a reflection of the ability
to maintain defined conditions while measurements are being made.
5. K.J. IlcCree (USA-Texas A & Ii University) - A rational
definition of photosynthetically active radiation.
The most important single light measurement that can be
made in phytotrons is the flux of"photosynthetically active
radiation" (PAR). The spectral response of an "average" leaf
to equal absorbed fluxes of quanta

is approximately constant

throughout the visible part of the spectrum. An instrument
with a constant response to equal incident quantum fluxes within
the range 400-700 nm; measures the actual flux of PAR with a
systematic error of less than - 10^0 for any of the natural or
artificial light sources likely to be encountered.
6. R.L. Schafer (USA-Alabama) - Computer based data acquisition
and process control
Data acquisition and process control are essential elements
in the proper operation of a phytotron. Data are acquired as
part of the process control of the various environmental
aspects of the phytotron. Also., data are acquired to record
the behaviour of the experimental process within the phytotron.
Process control of light, day length, temperature, humidity,
etc., is necessary to provide the desired environment for the

experimental process.
Traditionally, data acquisition for process control and
data, acquisition from the experimental process have heen
separate operations. In addition5 the control of the various
processes in the phytotron has been implemented by using a
separate control system for each process. All the data
acquisition and process control functions could be consolidated
with the use of a digital computer based data acquisition and
process control system.
The price and capabilities of the small digital computer commonly called the minicompiiter - make it an attractive tool
to use in phytotron research. In addition to consolidating
the process control and data acquisition functions, the
minicomputer based system has other advantages.
Session II; Exam-pies of problems to which phytotrons can maire
useful contributions.
Sessions II A and Bs Responses of specific crop plants.
Chairmen: D. von Uettstein and J.L. Apple.

1. J.R. Hcl/illiam (Australia) - Adaptation to temperature stress
in plants.

2« A. Ulrich (USA-Berkeley) - Controlled environments in crop
production research; sugarbeets, tomatoes and strawberries.

3- D.P. Ormrod (Canada) - Responses of pea plants to temperature
in controlled environments.

4. G. Ilofstra, G.J.A. Ryle and R.F. Uil1jams (Canada) - Effects
of

extending the daylength with low intensity light on the

growth of wheat and orchard grasses.
5. G.J.A. Ryle,. E.L. Leafe„ H.J. Robson and J. \Ioledr:e (United
Kingdom) - Experimental research in controlled environments
in relation to the perennial grass crops.
6. B. Bretschneider-Iiernann (Germany IF.R.G.) - Growth, development
and yield of different spring wheat varieties grown under field

-9conditions and under different climatic conditions in the
phytotron (day length - temperature trial).

7. ILJ. Kasperbauer (USA-Kentucky) - Effect of pretransplant
environment on post-transplant growth and development of
tobacco.

8. B.S. Versera (Philippines) - Controlled environments in study
of rice physiology.

9. P. De T. Alvim, A.D. îîachado and F. Velio (Brazil) - Physiolo
gical responses of the cacao to environmental factors.
10. ÏÏ. Moreno (Peru) - Research in environmental plant physiology
without controlled environment equipment.

11. C.A. Francis (Colombia) - Effects of photoperiod and temperatu.re
on maize growth in the field in Colombia.

Session II C; The use of phytotrons in different disciplines.
Chairman: if.II.A. Cole (Sierra Leone).

^• J.A. Teeri (USA-Durham) - Field and phytotron studies on the
ecology of natural populations.
A study of Saxifraga oppositifolia L., as it occurs in
the Horth Canadian Arctic.
2. F.E. Eckardt (France) - Contributions of phytotron research
to the understanding of the functioning of photosynthetic
systems in the natural environment.
Transparent controlled environment plant chambers were
built in different sizes, with automatic control of temperature,
humidity, and C0^ content of the air and also with various
micrometeorological features. Such chambers can be used in
the field to study plant material; individual leaves, clusters
of lea,ves, parts of plant, individual plants, plant stands,
part of ecosystems, etc. Ilathematical analysis can provide
models for the ecological studies.

-10Ileasurements were carried out on a marsh vegetation in
the Camarcjue, a holly oak forest and a field of sunflowers.

3. IM!. Heck (USA-Raleigh) - Air pollution research

011

plants

in phytotrons.
The sensitivity of plants to air polltitants is influenced
by the environment prior to, during and after exposure.
Environmental conditions of importance include light (intensity
and duration), temperature, relative humidity, carbon dioxide
concentration,, soil moisture and soil nutrition.
Special exposure chambers are in operation at the IÏCSU
Phytotron and have been used with plant growth chambers in
Cincinnati, Ohio. The chambers are equipped with activated
charcoal filters for scrubbing incoming airj temperature and
humidity controls to control conditions at some level above
the plant growth chamber; an air pollutant dispensing system?
an exhaust filter for pollutant removal. To date these chambers
have only been used to study the effects of ozone on plant
responses. Other filters would be needed for other pollutants.
These insert exposure chambers (60 x 60 x 60 cm) are constructed
of wooden frames painted with a white epoxy enamel. They are
covered with a 2 mil teflon film that transmits up to 95
percent of the available light between 250 and 700 nm. There
is a single pass air flow (1-3 x min.) and a potential for the
addition of heat and humidity (steam).

4. H. Ilellmers (USA-Durham) - Use of controlled environments in
research in tree physiology.
Uork

011

trees in controlled environments has ranged from

basic physiological to practical application studies. The
basic studies have included work on the effects of individual
environmental factors such as temperature, both duration and
intensity of light, and carbon dioxide concentrations. The
more economically motivated type experiments have included
the screening of exotic trees for introduction. Also work has
been done to determine the optimum combination of several
factors to obtain maximum seedling growth. The object is to
be able to grow seedlings rapidly in large quantities and of

-11high

quality for reforestation of large "burned areas. Thought

is being given to replacing field tree nurseries with controlled
environment facilities, especially in regions with short
growing seasons. So far, small plants have been vised in
phytotron experiments, but provisions have been built in
for large trees (up to 6 m).

5. C « ü. I Iain (USA-Raleigh) - Use of phytotrons for phytopathological
research.
With adequate precautions to prevent contamination of
other experimentscontrolled environmental facilities provide
an essential research tool in phytopathology. Por example;
epidemiology> interaction between disease and climate conditions,
penetration^ development and colonization of a population.

Session II D; The use of phytotrons in ecology» study of
mineral nutrition and the development of computer models.
Chairman: Iliss G.H. Thome (U.K.-Rothamsted).

1. J. lie iTeil (USA-Raleigh) - Role of four factors and their
interactions, in diapause initiation of two hyperparasites
of the tobacco hornworm, lîanduca sexta L.
2. P.C. Steward (USA-Cornell) - Environments, metabolites,
development.
There are multiple intersections between environmental
factors and the behaviour of various crop plants. The planning
of multivariate experiments and the study of development and
composition of the plants vexe illustrated. It was emphasized
that the plants as grown should be described by using many
parameters, both morphological and biochemical. The graphical
means to summarize the results should be adequate. This work
can only be carried out by a team of research workers from
different disciplines.

3. J. Hesketh and II. Hellmers (USA-Durham) - The use of controlled
environment to develop computer models describing plant growth.
Efforts were made to develop a degree-day concept based
on temperature controls of apparent plastochrons, organogenesis

-12and time intervals "between reproductive events. Such a concept
must consider temperature X day length X genotype interactions
in controlling numbers of leaves formed prior to floral initiation.
Such information was obtained using genotypes possessing various
combinations of the so-called maturity genes in sorghum
(R. Quinby) and soybeans (R. Bernard and C. Brim). Heeded soon
are quantitative relationships describing the effects of water
and N-P-iC

stresses on various jjhysiological components of our

new degree-day concept. All the relationships must eventually
be based on hormone-inhibitor concepts. Close relationships are
maintained with systems analysts (W.G. Duncan, J. Jones, and
C. Murphy) who are concurrently developing programming logic
for computer models describing plant growth.
Session III. Construction and operation of phytotrons.
Chairman.1; A.17. Haylor (USA-Durham).

1. I. Smith (USA-Raleigh) - Maintenance operations of the SEPELlaboratories.
The foremost requirement of a phytotron are versatility
and reliability. The constructors were able to meet to a
large degree the requirements of the research worker. (There
are 6 firms in the USA which install phytotrons. Hone is
more advanced than the others, but "performancewise" some
stand out over others). The constructors do not give service.
The technical staff of the phytotron modifies the equipment
to increase reliability. For instance; ventilators were not
reliable, much too numerous and very cumbersome to remove.
Pans that had to be lubricated, were replaced by ones that
do not require this. An electronic system was installed instead of
switch-on rela,is. The c ons truc ting firm was not informed of
these alterations. A strong point of the SEPEL-phytotron were
the extensive lab areas.
2. T. Matsui and H. Erue hi (Japan) - Some problems in the analysis
of the temperature effects on plant growth and differentiation,
and automatic programm regulation of plant growth by temperature
control using a computer system.
A micro thermistor was inserted into the cotyledon of

-13Cucurbita maxima seedling and was found to react well to
air temperature, relative humidity, light and air movement.
Soil temperature strongly affectod the hypocotyl elongation.
It is possible to develop a compiiter operated system to control
automatically the temperature and plant environment.
3. H.A. Senn (USA-Iladison) - Operational experiences with the
University of l/isconsin Biotron.
The Biotron conta.ins 43 controlled rooms, the smallest
being 3

m

2

2

3 those of standard size 9 m • Of 'the latter, 16 are

for plants, 12 for animals, in addition, there are 12 sound
insulated rooms (l with FII and TV installations) and 16 special
rooms (e.g. for diseases). The TL lighting can be regulated in
10 steps, the incandescent light from 0-100^b. Any diurnal or
seasonal condition can be realized by punch cards, used to
produce punch paper strips which regulate the time system. The
equipment is not; being adapted to computer control. On the
staff are a mechanical engineer and y maintenance mechanics.
The operators work 24 hrs a day on 3 hrs shifts.
The Biotron is supervised by a National Committee con
sisting of

4

representatives of the organizations which supplied

the funds (ilat. Science Foundation Hat. Health Org., Ford
Foundation and Univ. of l/isconsin) and of

4

other universities.

The Advisory committee which screens applications is made up
of interested and competent persons on the l/isconsin campus.
The Biotron operates directly under the Dean of the Graduate
School and is not part of any department. It is financed by
funds of the Univ. of l/isconsin, the NSF and a charge from the
users. Difficulties in the operation of the biotron are (a) the
system of financing from different sources, which lead to
constant bickering, (b) the reluctance of some potential users
to bring their projects to the biotron for subjective reasons;
like resentment to the authority of the management, etc., (c)
the difficulty for the biotron staff to refrain from doing
their own research. (These points were brought out in private
conversations, not in the lecture).

4.

S. Ra.jki (Hungary) - The new Hungarian phytotron.
This phytotron, constructed by Controlled Environment, Inc.,

-14has 28 growth cabinets of different sizes. Open in 1972, it
is principally intended for the study of vernalization of
wheat by physiologists; biochemists and geneticists.
5. K.J. Ilitchell (llew Zealand) - The new phytotron in Hew Zealand.
24 rooms x/ith very flexible conditioning of temperature,
humidity, light intensity (attaining maximum summer sunlight),
CO^ concentration and mineral nutrition. Ilaximal automation and
electronic controls. Central heating and cooling. See also
session I A; lecture 2.

6. II. IConishi (Japan) - Phytotrons in Japan.
After the fitst phytotron built at 1953 at Ilishima, several
other installations have been built, especially in agricultural
faculties (air conditioned greenhouses> growth cabinets or
phytotrons). Since 1963 a Central Committee controls these
installations. The construction of a ITational Biotron Center
with 26 greenhouses and 100 rooms with artificial light and
with maximal automatization is planned. Descriptions of
existing phytotrons are available.

-154« Standards Committee

Een avondzitting was gewijd aan de meting en beschrijving
van proefcondities.
Bij het in verschillende fytotrons verrichte onderzoek
blijken vaak grote verschillen voor te komen t.a.v.;
- de keuze van de gemeten of beschreven omgevingsfactoren!
- de toegepaste meetmethoden;
- de eenheden waarin de gemeten factoren worden uitgedrukt.
Het gebruik van ongeschikte eenheden en de meting van een
beperkt aantal omgevingsfactoren belemmert de vaststelling van
causale relaties plant - omgevingsfactoren. Een bezwaar is
voorts dat een belangrijk voordeel van onderzoek in fytotrons
- het betrouwbaar reproduceren van of het aansluiten op elders
uitgevoerd onderzoek - gedeeltelijk wordt geëlimineerd.
Ingesteld werd een commissie ad hoe, het Standards Committee.
De commissie zal voorstellen formuleren over de keuze van de te
meten groeicondities» over de meetmethoden, over de te gebruiken
eenheden en over de wijze waarop de uiteindelijke voorstellen
verspreid moeten worden.
Getracht zal worden zoveel mogelijk uit te gaan van meet
procedures die reeds eerder in nationaal en internationaal
verband werden uitgewerkt b.v. door meteorologische organisaties
en door nationale werkgroepen. Vaak zal daardoor volstaan kunnen
worden met aanpassing van bestaande procedures aan de door het
fytotrononderzoek gestelde eisen.
Leden van de commissie zi.jn;
Dr.P. Gaastra, Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek,
Vageningen (voorzitter);
Dr.R. Jaques, Phytotron, Gif-sur-Yvette, France;
Dr.D. Koller, Department of Agricultural Botany, Hebrew
University of Jerusalem, Rehovot, Israel;
Dr.II. Konishi, Faculty of Agriculture, Kyoto, Japan;
Dr.K.J. Mitchell, Plant Physiology Division, DSIR, Palmerston
North, New Zealand;
Dr.J.II. Philipovsky, Institute Plant Physiology, Iloskou, U.S.S.R.
Dr.G.lT. Thorne, Department of Botany, Rothamsted Experimental
Station; Harpenden, Great Britain;
Dr.C.H.U. van Bavel, Texas A & II, College Station, Texas, U.S.A.

-165. Samenvatting van het symposium

Op de voorlaatste dag gaf R.O. Slatyer (Canberra) een
samenvatting van de tot dat moment gehouden lezingen en
discussies. Omdat deze een overzichtelijke indeling geeft
van de behandelde stof, volgt hier een resumés waarbij
Slatyer op de voet wordt gevolgd, maar enig eigen commentaar
wordt tussengevlochten. (De complete tekst van Slatyer is
inmiddels verschenen in Phytotronic lïews Letter no. 5)«
Vat is een fytotron?
Tijdens het symposium bleek dat de term fytotron in ver
schillende betekenissen werd gebruikt; verschillende sprekers
gebruikten het woord voor iedere geconditioneerde ruimte.
Slatyer kwam in zijn samenvatting tot ongeveer dezelfde
omschrijving als de Commissie Fytotrons T.N.O., en beschouwde
dus een fytotron als een verzameling van ruimten waarin men
bepaalde gradiënten van klimaatsfactoren kan realiseren, en
die tevens de mogelijkheid biedt om verschillende combinaties
van deze factoren in ruimte en tijd te maken.
Vat kan men met een fytotron doen?
Ook wat betreft de gebruiksmogelijkheden van klimaatruimten
en fytotrons voegde het symposium niets toe aan wat reeds
in de rapporten van de Commissie is vastgelegd. Volledigheids
halve worden hier nog de volgende aspecten genoemd. Fytotrons
maken het mogelijk;
- de invloed van het milieu op de morfogenese te bestuderen;
- modellen op te stellen voor groei en produktie in samenhang
met het milieu;
- de verschijnselen te bestuderen die samenhangen met acclimatisatie en adaptatie (b.v. aan droogte);
- plantenmateriaal voor speciale doeleinden te "screenen" (b.v.
t.a.v. reactie op de daglengte);
- voorspellingen te doen over de prestaties van een gewas in
een ander klimaat;
- de beïnvloeding van planten door insecten of pathogene
organismen of luchtvervviiling te bestuderen;
- het wortelmilieu te regelen (ook in de USA een verwaarloosd
aspect).
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Slatyer somde in zijn samenvatting de volgende gebreken
van fytotrons op;
- CO^ concentraties vaak te laag, en slechts bij uitzondering
geregeld;
- lichtintensiteiten te laag;
- luchtsnelheden te laag}
- verwijdering van overtollig vocht onvoldoende geregeld;
- luchtvochtigheid onvoldoende geregeld (relatieve lucht
vochtigheid, niet verdampingsdeficit);
- kasten te klein (teveel rand.effect en);
- wortelmilieu onvoldoende geregeld;
- onvoldoende mogelijkheden om interacties tussen planten
en andere organismen te bestuderen.
Inderdaad zijn dit de punten die tijdens de discussies
aan het licht traden. Een aantal geldt ook in Nederland»
maar in verschillende opzichten is de situatie hier toch
beter; de luchtverversing is intensiever, t/aardoor het C0ogehalte beter op peil blijft, de luchtvochtigheid is beter
geregeld (vaak met verdampingsdeficit als criterium) en onze
kasten en kamers zijn in de regel groot genoeg om te sterke
randeffecten te voorkomen.
IJat moet er gedaan worden?
Technische behoeften;
- regeling GO^-gehalte;
- betere regeling luchtvochtigheid;
- betere regeling luchtbeweging;
- betere regeling wortelmilieu, vooral van de watervoorziening;
Experimentele behoeften;
- een beter verantwoorde keuze van problemen die in een
fytotron kunnen worden opgelost;
- een beter begrip van het feit dat de stomata een groot
deel van de reacties bepalen (en dus van de noodzaak om
het openen en sluiten van de stomata te regelen);
- goede beschrijving van de condities waaronder experimenten
zijn verrichtr
Andere behoeften;
- internationale contacten (o.a. via Phytotronic ïïews Letter).
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nog terug. Slatyer besloot zijn samenvatting met de opmerkingen:
- dat er een duidelijke "pay-off" is van het onderzoek in fytotronsj
- dat een fytotron het meest geschikt blijft voor onderzoek op
het gebied van de ontwikkelingsfysiologiejz.i. was op het
symposium een te zwaar accent gelegd op de produktie (foto
synthese)5
- dat in fytotrons onderzoek wordt verricht dat beter in kassen
of te velde uitgevoerd zou kunnen worden.

-196. De SEPEL-fytotrons

De Southeastern Plant Environment Laboratories (SEPEL)
omvatten het fytotron van Duke University te Durham en het
fytotron van Horth Carolina State University te Raleigh.
IIa een voorbereidingsperiode van 12 jaar kwamen de
fytotrons in 1968 gereed. De bouwkosten bedroegen bijna

4.4 millioen dollar. lieer dan 60c/j van dit bedrag werd be
taald door de national Science Foundation. Het resterende
bedrag werd gefourneerd door Duke University, de Z. Smith
Reynolds Foundation en door verschillende tabak verwerkende
industrieën. De belangrijke II.S.F. bijdrage hangt samen met
het feit dat de SEPEL-fytotrons worden beschouwd als regionale
fytotrons voor onderzoekers van diverse onderzoekinstellingen
in het zuidoosten van de Verenigde Staten.
Aanvankelijk is overwogen één fytotron, op de campus van
één van de beide universiteiten dan x;el elders te bouwen.
Uiteindelijk is op de beide campussen een fytotron verrezen,
onder meer omdat de doelstellingen van het onderzoek van
beide universiteiten vrij sterk verschillen. Voorts werd
verwacht dat van beide universiteiten veel onderzoekers van
de faciliteiten gebruik zouden maken. Door de grote afstand
tussen de campussen (ca. 50 km) zou bij de aanwezigheid van
één fytotron onverantwoord veel tijd door reizen in beslag
worden genomen.

De SEPEL-fytotrons worden bestuurd door de Phytotron
Board. Duke University en ïïorth Carolina State University
zijn daarin vertegenwoordigd door vijf leden, terwijl ook
de beide directeuren van de fjrtotrons er deel van uitmaken.
De Board regelt de financiering, bepaalt de algemene beleids
lijnen en beslist over de toewijzing van ruimte aan onder
zoekers van elders. Voor de regeling van de dagelijkse werk
zaamheden wordt de directeur van elk fytotron bijgestaan door
een adviescommissie.

-20De bouwkosten zijn als volgt gespecificeerd;
Duke
Building construction

566 100

$

Horth Car.S.U.
1

690 000

Plumbing

132 000

145 000

Heating + air conditioning

369 000

434 5OO

Electrical

143 000

201 000

Growth chambers

424 000

695 000

$ 1 634 100

$ 2 165 5OO

182 000

220 000

30 000

100 000

1 1 396 100

$ 2 485 500

Total for construction
Architects and other fees
Iiovable equipment
Total cost

Het totale vloeroppervlak van beide gebouwen tezamen
2
bedraagt ca. 0000 m . Het nuttig bruikbare vloeroppervlak van
2
klimaatkamers en kasten is ca. 400 m dat van de klimaat-

2

kassen eveneens ca. 400 m . De stichtingskosten, betrokken
op het totale vloeroppervlak bedroegen dus ca. ƒ 1900,-. Op
basis van het nuttige oppervlak van de klimaatruimten wordt
dit bedrag ca. ƒ 19000,-.

De jaarlijkse exploitatiekosten bedroegen in 1970-1971
I 420 000. Hiervan was |> 112 000 bestemd voor de kosten van
electriciteit, i/ater, stoom, e.d. De salariskosten voor de
staf van SEPEL (21 man) bedroegen $128 000. De kosten voor
aanschaffingen, onderhoud, transport, e.d. beliepen $181 000.
Betrokken op de ca. 3000 ft

2

geconditioneerde groeiruimte,

waren de exploitatiekosten ca. $> 52,50 per ft^ per jaar. De
ervaring heeft geleerd dat gemiddeld ca. 70^ van het vloer
oppervlak bezet is, zodat de exploitatiekosten op die basis
'

ca. $j! 75 per ft

2

en per jaar bedroegen (ca. ƒ 2500 per m

2

per jaar). Hierbij is geen rekening gehouden met afschrijving
of grote reparaties.
De exploitatiekosten worden voornamelijk betaald door
de National Science Foundation en door de beide universi
teiten. Het voordeel hiervan is dat ruimte in het fytotron
zo nodig gratis kan worden toegewezen, alleen op basis van
do wetenschappelijke waarde van het onderzoekproject. Dit

-21geldt vooral voor studenten en jonge stafleden en voor onder
zoekers van elders die hun sabbathical jaar op SEPEL door
brengen.
Andere onderzoekers, die niet op de een of andere wijze
met SEPEL zijn verbonden, kunnen ruimte huren op basis van
het aantal gebruikte plantenwagens. De huurprijs bedraagt
$ 4 per ft

per maand, ongeacht de aard van de gevraagde con

dities. (Ter vergelijking; bij een gemiddelde bezettingsgraad
van 70cp bedragen de exploitatiekosten $ 6,25 per ft

per jaar).

De huurprijs omvat tevens de dagelijkse verzorging van de
planten door SEPEL personeel (begieten, verrijden van de
wagens, e.d.) en het gebruik van laboratoriumruimtes potten,
droogstoven, enz. Wel moet extra worden betaald voor nietroutinenatige hulp. De onderzoeker dient zelf te zorgen voor
het planten; meten en oogsten van zijn materiaal.
Daar in de beide fytotrons dezelfde technische en organi
satorische principes worden toegepast, zijn in de volgende
paragrafen enkele algemene kenmerken van het fytotron te
Raleigh vastgelegd. Alleen het Durham fytotron wordt wat
uitvoeriger beschreven.
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Het fytotron van de iTorth Carolina State University te
Raleigh is het grootste van de beide SEPEL-fytotrons. Er
vas slechts een klein terrein voor beschikbaar, zodat men
een gebouw heeft doen verrijzen met een grondoppervlak van
O
slechts ca. 000 m'~, doch met vier bom/lagen (zie fig. 1 t/m 5)
en een inhoud van ca. 13.500 n"'.
De volgende klimaatruimten zijn aanwezig;
2
à 610 :: 732 cm = ca. 134 n
2
22 klimaatkamers type A a 244 "" 366 cm =
196 m
2
10 klimaatkamers type 33 à 122 :: 244 cm =
30 m

3 klimaatkassen

20 klimaatkasten type C à
4 donkere kamers

91 x 122 cm =

22 m

à 133 x 244 cm =

10. m

Totaal ca. 400 m

2
2
2

(0p de plattegronden zijn echter één ruimte van het
type A en de 4 donkere kamers niet terug te vinden; vel
figureren hierop 2 donkere ruimten voor daglengte-onderzoek
à 610 :: 433 cm). Verder zijn er nog vat kleine ruimten; 12
kiemkasten en 2 "dauvkasten". Uitbreiding is mogelijk met 2
klimaatkassen, 3 klimaatkamers van het type A maar 6 m hoog
(voor onderzoek aan bomen), 6 van het type 33, 3 van het type
C en 4 donkere kamers5 alles van de boven opgegeven maten en
in principe ingericht zoals bij het fytotron van Durham wordt
omschreven. Voorts denkt men nog 3-10 kleine kasten voor
insecten en 15 daglengtekamers (niet verder omschreven) aan
te brengen.
De indeling van het gebouv is als volgt; Sousterrain
(fig. 2); machineruimte, werkplaats, ruimten voor opslag en
mengen van grond en wassen van glasverk, in- en uitgangen
(gescheiden) voor materiaal. Begane grond (fig. 3)•" ontvangsthal, hal met 20 (in de toekomst 23) kasten van type Cs con
trolekamer met centrale alarmering (wegens geldgebrek nog geen
centrale registratie), zaadkiemingslaboratorium met 12 (in de
toekomst 30) kiemkasten, ontsmettingsruimte, werk- en opslag
ruimten; 5 kantoorruimten en een vergaderzaaltje. Eerste
verdieping (fig. 4)" hallen met de A en 33 kamers, en 4
laboratoria, waarvan het fytopathologisch lab met 4 " dauvkasten"
en het entomologisch lab met een insectarium (op den dirur te

-23conditioneren). Tv/eede verdieping (fis» 5)î 3 kassen
(ruimte voor 5) 2 daglengtekamers (ruimte voor meer),
magazijn.
Be bouwlagen zijn verbonden door 2 trappenhuizen en een lift
(zie fig. 1). De opzet is zeer ruim en efficiënt, en het
geheel maakt een opvallend propere indruk.
Enkele nadere bijzonderheden over de geconditioneerde
ruinten: De kamers en kasten van het type A, B en C zijn
gelijk aan die te Durham. In enkele cellen werd de COg-toevoer geregeld; de monitor onvatte een Beekman Infrared
Analyzer en een Leeds & ïïorthrup Speedomax recorder.
In een kamer van het type A stond de opstelling voor
het luchtverontreinigingsonderzoek van A.S. Heagle. Op
wagentjes stonden plastic celletjes van 60 :: 60 x 60 cm. De
lucht werd van bovenaf door een koolfilter binnengezogen,
verrijkt met 0r uit een cylinder en van onderen wederom door
een koolfilter afgezogen (dit laatste om geen ozon in het
fytotron te krijgen). De doorgezogen lucht (1-3 x celvolume/
min) kan verwarmd en bevochtigd worden. De bevochtiging geschiedt
door stoom.
De kiemkasten waren vrij klein en zeer simpel geregeld.
De koeling geschiedde nl. door de verdamping van water dat
in de kast drupte en waarvan de hoeveelheid per tijdseenheid
met de hand werd geregeld.
De drie kassen liepen op de temperatuurrégimes 26°/130s
2ô°/22° en 30°/26° (dag/nacht). Eén kas kan tot maximaal 50°
geregeld worden»

een andere tot minimaal 6°C. I-Iet dak wordt

overspoeld met water dat wordt rondgepompt. Er is een middel
tegen algen aan toegevoegd, maar overigens is het gewoon
leidingwater, dat hier zeer weinig mineralen bevat. Alleen
bevat het nogal wat silica.ten, die een lichte aantasting
van het glas veroorzaken.
De arbeidsbezetting is als volgt: een directeur
(H.J. Downs), twee administratieve krachten, 4 technici,
5 personen voor de planten (w.o. een plantenfysioloog)»
een amanuensis en twee assistenten voor halve dagen.
Een lijst van "voorbeelden van lopend onderzoek" vermeldt
26 projecten van 30 onderzoekers. De projecten hebben o.a.

-24betreldcing op invloed, van temperatuur en daglengte (zovel op
cultuurgeuassen als wilde planten), interacties genotype-milieu
(o.a. m.b.t. manlijke steriliteit), i;aterhuishouding bij
kieming en groeiä invloed van milieu op gevoeligheid voor
ozon.
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0.1. Algemeen

Het fytotron te Durham bestaat uit een sousterrain en
een bovenverdieping, elle met een vloeroppervlak van ca. 1450
Het sousterrain (fig. 7) omvat ruimten voor de op
stelling van de conditioneringsapparatuur van klimaatkamers;
kassen en gebouw, voor het opstellen van speciale groeiruimten, voor de opslag van grond, vermiculiet en andere
materialenj voor de ontsmetting van grond en plantmateriaal
In het sousterrain bevinden zich verder 4 laboratoria en 4
studeervertrekken.
De bovenverdieping (fig. 6) omvat een hal waarin 40
klimaatruimten zijn opgesteld, eon controlekamer met appara
tuur voor de signalering van storingen in de fytotroninstallaties, een vergaderzaal> 3 kantoorruimten en 2 kleed
kamers „
De hal is ruim opgezet, waardoor veel plaats beschikbaar
is voor het oppotten en behandelen van planten en voor het
opstellen van meetapparatuur. Voorts kunnen in de toekomst
nog 12 klimaatkamers worden bijgeplaatst.
De lucht van de hal wordt continu ververst (via een
filtersysteem) en geconditioneerd. Ter vermindering van de
kansen op infectie is toegang tot de hal slechts toegestaan
nadat in de kleedkamers ontsmette schoenen en jassen zijn
aangetrokken.
Zes kassen zijn aangebouwd tegen de zuidwand van de hal.
Drempelloze deuren tussen kassen en hal vergemakkelijken
het transport van plantkarren van kassen naar klimaatkamers
en omgekeerd.
Yier typen klimaatruimten zijn aanwezig. De maten en
de uitvoering ervan zijn gelijk aan die van de te Raleigh
aanwezige ruimten.
Het nuttige vloeroppervlak bedraagt;
2
10 klimaatkamers type A 39 m
2
10 klimaatkamers type 33 J0 m
p
10 klimaatkamers type C 11 m;
130 m
6 kassen
Totaal

260 m
390 m

2
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van de leasten C 122 cm. Het dale van de kassen helt van noord
naar zixid. Aan de noordkant is de kashoogte 428 cm, aan de
zuidkant 244 cm.
De klimaatkasten type C, zijn verrijdbaar. De conditio
ner ingsapparatuur (directe verdamping voor elke kast) is
onder de kasten aangebracht. Door middel van flexibele
toe- en afvoerleidingen van het koelwater voor de compres
soren en flexibele electriciteitskabels zijn de kasten aan
gesloten op bovengrondse aftakpunten van ringleidingen voor
water en van het electriciteitsnet.

De kamers van de typen A en B zijn elk in tvee rijen
opgesteld. Tussen de rijen is een ruimte vrijgelaten ("service"
in fig 7). Hierin zijn opgesteld voorschakelapparatuur voor
de lampen en ringleidingen voor koelvloeistof (water of
glycol) met de bijbehorende mengpompen. De warmtewisselaars
in de zijwanden van de kamers en in de lampenruimten zijn
op de ringleidingen aangesloten. De luchtconditionering
van de serviceruimten werkt onafhankelijk van die van hal
en kamers. Doordat voorts de serviceruimten via trappen
met het sousterrain zijn verbonden, kan in de ruimten ge
werkt worden zonder dat de semi-steriele condities van hal
en klimaatruimten worden verstoord.
Door de combinatie van een demontabele constructie van
de kamers van de typen A en 15 met aansluitingen op centrale
ringleidingen houdt de opzet van het fytotron te Durham het
midden tussen de in Nederland veel toegepaste vaste bouwkundige
opstellingen en een verzameling klimaatkasten> elk met een
eigen conditioneringssysteem. Waarschijnlijk is het te Durham
toegepaste systeem goedkoper dan een verzameling klimaatkasten.
Anders dan bij onze vaste bouwkundige constructies is het
echter toch relatief gemakkelijk het aantal kamers uit te
breiden of ingrijpende bouwkundige veranderingen of ver
vangingen uit te voeren.

De bezetting van het fytotron bestaat u.it een directeur
(lI.IIollmers) i 2 administratieve krachten, 4 plantenverzorgers,

-27en een technisch assistent. De te Raleigh geplaatste technici
verrichten tevens cle technische werkzaamheden van wat grotere
omvang te Durham.

3.2. Constructie en klimaatregeling van cle klimaatkamers A en B

Fig. 3 geeft een dwarsdoorsnede van de kamers van de
typen Â en 3. De opstaande wanden bestaan uit een tussen twee
platen aluminium opgesloten laag polyurethaan. De wanden
zijn direct op de vloer van de hal geplaatst. Bij gesloten
deur beperkt een aan de onderkant van de deur aangebrachte
strip luchtwisseling tussen hal en kamer. Door deze con
structie is een drempelloze toegang tot de kamer verkregen.
De afscheiding tussen kamer en lampenruimte bestaat uit
een enkele laag plexiglas.

Vóór twee tegen over elkaar staande wanden is een plaat
aluminium gemonteerd, waardoor twee luchtkanalen worden
gevormd. De kanalen zijn ca. 20 cm diep. Ze beslaan de
hele breedte van de kamer. In beide kanalen zijn ventilatoren,
warmtewisselaars en luchtbevochtigers aangebracht.
De recirculatie van de lucht in de groeikamer komt als
volgt tot stand. In de beide luchtkanalen zuigen de
ventilatoren (fig. 8) lucht uit de kamer aan
door spleten die in beide kanalen, op ca. 30 cm van de vloer
zijn aangebracht. De lucht passeert dan achtereenvolgens
luchtbevochtiger, koeler, ventilatoren en verwarmer. Door
vlak onder het plafond aangebrachte spleten wordt de lucht
in de kamer teruggeleid.
In elk luchtkanaal zijn 1G (!) ventilatorens elk met
een vermogen van 15 Watt gemonteerd

Hierdoor kon de

diepte van de kanalen worden beperkt, terwijl er ook een
regelmatig over de breedte van de kamer verdeelde aanzuiging
en toevoer van lucht door wordt verkregen, niettemin moet
worden verwacht dat de tweevoudige aan- en toevoer een
gelijkmatige verdeling van de luchtbeweging door de hele
kamer belemmert, kwantitatieve gegevens hierover waren

echter niet beschikbaar.
Achteraf is Gebleken dat toepassing van een groot aan
tal ventilatoren (ruim 700 stuks voor de kamers A en 3) elk
met een klein vermogen» onpraktisch en dutir is: controle;
onderhoud, reparatie en vervanging kosten veel tijd.

De luchtbevochtiginc geschiedt door vernevelins van
water. In droging van de lucht is niet voorzien. Zo nodig
worden losse luchtdrogers in de kamers geplaatst.
Temperatuur- en vochtvoelers (Pt en LiCL elementen) zijn
gemonteerd in een geaspireerde, tegen straling afgeschermde
doos.
De luchtverversing van de klimaatkamers wordt verzorgd
door een ventilator die lucht aanzuigt uit de hal. Uit de
kamer wordt lucht naar de hal afgevoerd onder invloed van
do tussen kamer en hal bestaande drukverschillen. Het aan
tal luchtverversingen per uur is niet bekend. Het betrekken
van lucht uit de hal waarin ook de lucht van alle kamers
wordt afgevoerd is bezwaarlijk. Gasvormige toevoegingen in
één kamer (koolzuur, groeiregulatoren: biociden, ontsmettings
middelen) zullen ook in de andere kamers doordringen.
De lampenruimte wordt gekoeld door reeirculerende lucht
langs een watergekoelde warmtewisselaar te leiden (fig. 3).
De plexiglasplaten tussen groeikamer en lampenruimte bleken
erg warm te zijn> hetgeen doet vermoeden dat de koelcapaciteit
van de lampenruimte aan de krappe kant is.
De hoofdverlichting bestaat uit fluorescentielampen
(Sylvania cool white). Een betrekkelijk groot vermogen (30 à
405- van het in de hoofdverlichting geïnstalleerde vermogen)
kan worden gebruikt voor aanvullende of corrigerende ver
lichting met gloeilampen.
De volgende vermogens zijn in de lampen geïnstalleerd;
Type A;

fluorescentielampen
gloeilampen

Type Bs

fltxorescentielampen
gloeilampen

Type C:

fluorescentielampen
gloeilampen
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13060 ¥/ruimte = ca. 2000 ¥ m
4300 li/ruimte = ca.

550 ¥ m

-2

6020 V/ruimte = ca. 2000 ¥ m -2
-2
24OO W/ruimte = ca. 300 ¥ m
-2
1600 ¥/ruimte = ca.
1450 ¥ m

600 W/ruimte = ca.

540 ¥ m

-2

-29Opgegeven ttforclt dat de gemiddelde lichtintensiteit

4OOO à 4500 ft-c bedraagt (140 à 160 lfm ^)f terwijl met
nieuwe lampen 7000 ft-c bereikt zou kunnen worden. Het
betrekkelijk grote verschil tussen deze instralingen (ca. 40^)
ondersteunt het hierboven reeds gesignaleerde vermoeden dat
de lampenruimte onvoldoende wordt gekoeld.
De temperatuur van de meeste kamers kan worden geregeld
tussen 7 en 35°C. In enkele kamers kan -6°C of + 45°C worden
bereikt.
Opgegeven wordt dat op planthoogte de luchttemperatuur
niet meer dan - 0,5°C varieert. Betwijfeld moet worden of
deze nauwkeurigheid ook bij volle lichtbelasting wordt
gehaald, vooral in verband met de te verwachten en reeds
eerder gesignaleerde onregelmatigheid van de luchtbei/eging
in de kamers.
Door gebrek aan fondsen kon bij de bouw weinig aandacht
worden besteed aan de regeling van de luchtvochtigheid.
Deze is thans grof instelbaar tussen 60 en 95/J. Voor
verbetering van de vochtonttrekking zullen de luchtkoelers
worden veranderd.
De klimaatkassen

De 6 klimaatkassen zijn opgebouwd uit een licht aluminium
framewerkj dat is belegd met enkelvoudige glasplaten van
1 > 2 :c 2,4 m2.
In het sousterrain bevindt zich onder elke kas een grote
ruimte met een volume van dezelfde orde van grootte als dat
van de kas (fig. 9). In deze ruimte zijn o.m. opgesteld
xvarmtewisselaars en ventilatoren voor luchtrecirculatie en
luchtverversing. Kaslucht wordt door roosters in de kasvloer
aangezogen^ passeert de warmtewisselaars en wordt daarna door
hoog in de noordwand aangebrachte roosters met verstelbare
luchtgeleiders in de kas teruggevoerd. Per minuut kan maximaal

36OOO ft^ lucht x/orden gerecirculeerd. Dit komt overeen met
ca. 3 maal het kasvolume per minuut.
Op zonnige dagen circuleert een evaporatief gekoelde

•waterfilm over het dak van de kassen. Een belangrijk neven
effect van de waterfilm zou zijn dat het licht erdoor wordt
gediffuseerd waardoor een regelmatiger lichtverdeling zou
worden verkregen.
Bij 5 kassen worden de warmtewisselaars gevoed met koud
water. Bij één kas wordt directe e::pansiekoeling toegepast,
waardoor de luchttemperatuur op 10°C kan worden gehandhaafd.
Bovendien kan in deze kas de luchttemperatuur om 16 uur in een
kwartier met 6°C worden verlaagd.
De luchttemperatuur kan worden geregeld tussen 10 en 35°C.
In een horizontaal vlak zou de temperatuurvariatie i 0>5°C
bedragen ten opzichte van de ingestelde waarde, hetgeen
onwaarschijnlijk goed lijkt te zijn. Aan de vochtregeling
is niet veel aandacht geschonken. Bevochtiging geschiedt door
verneveling van water. Gloeilampen zijn aanwezig voor kunst
matige dagverlenging.

Tanks voor de opslag van gedemineraliseerd water en
voedingsoplossing bevinden zich in de ruimten onder de kassen.
Te sterke temperatuurverschillen tussen wortelmilieu en gietwater worden hierdoor voorkomen.
liet sousterrain en de algemene conditioneringsapparatuur

In het sousterrain zijn zeer ruim en overzichtelijk
opgesteld verdeelkasten voor electriciteit, demineralisatieko1ommen, luchtcompressoren, conditioneringsapparatuur, enz.
De verdeelkasten zijn berekend op een stroomafname van
3000 A bij 430/227 V.
Luchtcompressoren leveren lucht voor de laboratoria en
voor de waterverneveling in de klimaatruimten.
Uit twee geconcentreerde oplossingen en gedemineraliseerd
water wordt met behulp van mengpompen een gemodificeerde
Iloagland voedingsoplossing samengesteld. De oplossing en
gedemineraliseerd water worden opgeslagen in tanks, die zijn
aangesloten op ringleidingen met aftakkingen naar de klimaat
ruimten en naar de laboratoria.
Koelcompressoren (16 stule s van 15 PK elk) leveren
ethyleenglycol van drie verschillende temperaturen, dat door

-31ringleidingen wordt rondgepompt. Door mengpompen wordt het
glycol uit de ringleidingen naar de warmtewisselaars in de
klimaatruimten gevoerd.
Twee andere compressoren (120 ton koelvermogen elk)
produceren water van ca. 6°C voor de koeling van lampenruimten,, gebouw en vijf van de zes klimaatkassen.
Voor de koeling van de koelcompressoren wordt water
betrokken van koeltorens (ca. 3 m^ per minuut). Een deel
van dit water kan over het dak van de kassen worden geleid.
Voor de ven;arming van gebouw en kassen wordt gebruik
gemaakt van aansluitingen op de centrale warmtevoorziening
(stoom) van de campus.
De opzet van de algemene conditioneringsapparatuur is
sterk gericht op betrouwbaarheid van de functionering.
Compressoren en pompen zijn meestal in duplo aanwezig. Bij
storing wordt automatisch een stand-by apparaat ingeschakeld.
8.5. De controle op de functionering van het fytotron

De functionering van het fytotron wordt bewaakt in de
centrale controlekamer. Hier bevinden zich o.m. twee 24
punts recorders, een printer en een paneel met controlelampen.
De recorders registreren de op één punt gemeten lucht
temperatuur van de groeiruimten. De temperatuurvoelers bevinden
zich in een geaspireerde doos, in een hoek van de klimaat
ruimten.
Voor elke groeiruimte kunnen de te tolereren positieve
en negatieve afwijkingen van de gevraagde luchttemperatuur,
zowel voor de dag als voor de nacht, worden ingesteld. De
tijdstippen van begin en einde van de overschrijding van een
ingestelde waarde en het nummer van de betreffende ruimte
worden door een printer vastgelegd. Hetzelfde gebeurt indien
de temperatuur van een lampenruimte een in te stellen maximum
waarde overschrijdt.
Vergeleken bij continu registrerende systemen heeft het
hier toegepaste systeem het voordeel dat alleen relevante
informatie wordt vastgelegd.
Op een paneel met controlelampen wordt het wel of niet
in bedrijf zijn van verschillende onderdelen var. de installatie

-32geregistreerd. Ook worden hier diverse storingen aangegeven.
Dit laatste betreft b.v. de functionering van diverse pompen,
het niveau van het water in de koeltoren, de temperaturen van
glycol, van het voor de dakberegening gebruikte water, van de
hal van het fytotron, van de instrumentenkamer.
Buiten de diensturen worden storingen niet in de woon
huizen van technici gemeld. Mei is het fytotron opgenomen
in de normale controleronden die buiten de diensturen ook
in de andere gebouwen van de campus worden verricht. Zo
nodig kan later nog een telefonische meidinstallatie worden
aangebracht.

8.6. De teelt van de planten

Alle materialen, ook de planten, die het fytotron worden
binnengebracht moeten worden ontsmet.
De teelt is zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Bij de
standaard teeltmethode wordt gebruik gemaakt van plastic
containers s gevuld met een mengsel van grint en vermiculiet.
De planten worden begoten met een gestandaardiseerde voedingsop
lossing of met gedemineraliseerd water. Frequentie en dosering
zijn uiteraard afhankelijk van het proefdoel en van het ont
wikkelingsstadium van de planten.
Behalve in de klimaatkasten worden de planten geplaatst
op in de hoogte verstelbare karren met een roosteroppervlak
2
van ca. 50 x 50 cm .
Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij zelf zorg
draagt voor het zaaien en oogsten en voor het verrichten
van waarnemingen. De dagelijkse verzorging van de planten,
inclusief de eventuele dagelijkse verplaatsing van de planten,
wordt verricht door speciaal daarvoor aangesteld personeel.
De aard van de dagelijkse verzorging wordt aangegeven met een
kleurencode.
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De SEPEL-fytotrons kunnen worden gekarakteriseerd door
een uitstekende opzet in grote lijnen en door een te onvol
ledige uitwerking van de klimaatregeling in de klimaat
ruimten.
Opvallend goed zijn;
- de rationele en ruime opstelling van conditioneringsapparatuur en klimaatruimten;
- de grote ruimte die beschikbaar is voor behandeling van
planten, opstelling van meetapparatuur en eventuele uit
breiding van het aantal klimaatruimten;
- het gevonden evenwicht tussen vaste, centrale voorzieningen
en demontabele eenheden;
- de geringe storingsgevoeligheid van de algemene conditioneringsapparatuur door ruime toepassing van stand-by appara
tuur;
- voor Amerikaanse omstandigheden; de gehanteerde criteria
voor betaald en onbetaald gebruik van klimaatruimten;
- het beschikbaar zijn van personeel voor ro^^tillematige
behandeling van de planten.
Voor het fysiologisch-ecologisch gerichte onderzoek van
Duke University, waarbij de waterhuishouding een belangrijk
onderzoekdoel is, maar ook voor verschillende facetten van
het meer fytopathologisch georiënteerde onderzoek te Raleigh,
lijkt de klimaatregeling te onvolledig en te onnauwkeurig.
De vochtregeling is gebrekkig en onnauwkeurig. De on
regelmatige ruimtelijke verdeling van de luchtbeweging moet
leiden tot grote ruimtelijke variaties van de luchttempera
tuur en van de potentiële verdampingssnelheid. De koeling van
de lampenruimte is krap bemeten, waardoor de lichtopbrengst
wordt verlaagd, terwijl de warmtelast van de groeiruimte
onnodig wordt vergroot.
De indruk bestaat dat te weinig gebruik wordt gemaakt van
meetapparatuur voor het meten en controleren van de klimaat
factoren.
Onder meer voor het onderzoek va,n de waterhuishouding en ook
in verband met

de reproduceerbaarheid van de proefresultaten

in andere fytotrons, kan men zich afvragen of de toepassing

-34van grint-vermiculiet mengsels, vaak in kleine potten, wel
optimaal is.
Zoals in veel fytotrons, zijn ook in de SEPEL-fytotrons
geen voorzieningen getroffen om zonodig onafhankelijke
regeling van de worteltemperatuur toe te kunnen passen.
Eén van de oorzaken van o.m. de gebrekkige vochtregeling
was een tekort aan fondsen. De tekortkomingen in verschillende
aspecten van de klimaatregeling moeten echter tevens - en
i/aarschijnlijk in hoofdzaak - worden toegeschreven aan het
feit dat de klimaatregeling werd opgedragen aan een firma
(Controlled Environment Inc.) die voorheen weinig ervaring
had op dit gebied. Een situatie overigens ; die ook in ons
land wel bekend is, met name bij de vaste bouwkundige
constructies. Het gesignaleerde gebrek aan ervaring uitte
zich tevens in verschillende onpractische constructies:
moeilijke bereikbaarheid van de ventilatoren in de klimaat
ruimten; toepassing van een veel te groot aantal ventila
toren; het betrekken van verversingslucht voor de klimaat
kamers uit de hal| onvoldoende koeling van de lampenruimten.
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