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1.SAMENVATTING;
InditrapporLwordt verslaggegevenvanhetontwerpen
enconstruerenvaneenweegbare lysimeter.Deweginggeschiedt doormiddelvaneenhydraulisch systeem,waarbijde
lysimeterbak op.twee drukkussens staat.Dedrukindeze
kussenswordtmeetbaargemaaktmet behulpvaneenmanometer»
Naasthetmetenvandedrukindekussens,wordendehoeveelhedenpercolerendwater enoppervlakkig afstromendwater
apartgeregistreerd.Aldusbestaat demogelijkheid tothet
verrichtenvanwaterbalansstudies.

2.VOORWOORD
Inhetkadervanzijncultuurtechnische praktijkin
SurinameheeftH.Kieft,begeleid doorDr.Ir.R.W.R.Koopmans, onderanderegewerktaanhet ontwerpenenconstrueren
vandelysimeter ophetCELOS-terrein.

3.INLEIDING
Bijhet ontwierpenvanwaterbeheersingsplannen ishet
vangroot belang omzonauwkeurigmogelijk opdehoogtete
zijnvanderelevantehydrologischegrootheden.Naasthet
vindenvan juiste ontwateringscriteria ishetwenselijkom
zoveelmogelijk teweten overdeverdelingvandeneerslag
overrun-off,ondergrondseafvoerenverdamping.Vooralde
verdamping isvaak eenmoeilijk tebepalengrootheid.Er
bestaandaartoeverschillendemethodenzoalsmeteorologische
methoden enberekeningenviaeenenergie-ofeenwaterbalans.Deverdampingvankleine oppervlaktenisdirektte
metenmetlysimeters,welkeberusten ophetwaterbalansprincipe.Demeteorologischemethodenendewaterbalans
(verdampingspannen)zijninSurinamemetwisselend succes
toegepast.(DOUWES,1971,KAMERLING1963- '69,LENSELINK,
1970).Direkteverdampingsmetingenzijnechternogmaarzeer
weiniguitgevoerd.Deverschillende berekeningen enmetingen
wijzenniet opeengrootverschilinverdamping tussende
drogeennatte tijden.SCHROO(1971)veronderstelt echter
eenbeduidendhogereverdamping indedroge danindenatte
tijden.Omdat erinSuriname,vanwege deongelijkmatige
neerslagverdeling overhet jaar,behoefte bestaataanaanvullendeirrigatie,ishetgewenst omdeverdamping vrij
nauwkeurig tekennen.DaaromishetCELOSovergegaantot
debouwvaneenweegbarelysimeter.
Wegingvandelysimeterbakkanopverschillendemanieren
plaatsvinden.Deeenvoudvanhethydraulische systeemvoor
wegingvangrotegewichtenisdevoornaamste redengeweest
voortoepassingvanditsysteemalhier.Hethydraulisch
meetsysteemvraagt,alshet eenmaalgeïnstalleerd engeijkt
is,weinig ofgeenonderhoud endekansenopmechanische of
electronische defecten (diebijanderemeetsystemennogal
eensopkunnentreden)zijnzeergering.Ditisingebieden
waartechnisch-specialistische hulpniet direktbijdehand
is,welbelangrijk.

- 6Ookderun-offendepercolatieindelysimeterbak zijn
dooreenvoudigehulpconstructiesmeetbaartemaken.Zodoende
isdewaterbalansoptestellenoverkorteperioden.Zieook
CELOSKwartaalverslagen no» 17 e.v.
4.UITVOERING
4.1.ALGEMEEN
Figuur1geeft een schematisch overzichtvandelysimeteropstelling.Delysimeterbak rustviatweehoutblokken
optweebutylnylonrubberkussens,welkegeheelmetwatergevuld zijn.Dedaardoorindekussensontstanehydraulische
drukveroorzaakt eenbepaalde stijghoogteinhetaangesloten
manometerbeen.Aangeziendedrukken(+0,83kg/cm*)tehoog
zijnommet eeneenvoudige standpijpmeetbaartemaken,wordt
gebruikgemaaktvan eenomgekeerdeU-manomater, (ziefoto1
enfiguur,5)waarbijeenconstante tegendrukwordt opgewekt
ineenderdebutylnylonkussen,datmethetanderemanometerbeenisverbonden.Deeigenlijke drukmetingbestaatdusuit
hetregistrerenvandeniveauverschilleninbeidemanometerbenen.

Foto1:Manometermetlysimeterbak opdeachtergrond.
Delysimeterbak enhetderde drukkussenzijngehuisvestineenkelder,waarvan één deelvanzodanigeafmetingen
is, datdelysimeterbak ermet enkele centimetersspelinginpast
Hetbodemprofiel terplaatse bestaatuit30cm^humeuzeklei'
op70 cmgereduceerdeklei 0 pfijnzand.
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- 64.2.DELYSIMETERBAKDelysimeterbakmoetweegbaarzijn,percolatie enrunoffgescheidenafvoeren engeschikt zijnvoorproefnemingen
metverschillende plantverbanden,grondbewerkingsmethoden en
bewortelingsdiepten.
De eisvanweegbaarheidveronderstelt eenlosstaande of
-hangende bakdiebovendienvoldoende stijfmoet zijnin
verbandmet deoptredendegronddrukken.
Deverschillende plantverbanden,bewerkingsmethoden en
bewortelingsdiepten hebbengeleid tot constructievaneen
lysimeterbakmet eengrondoppervlakvan1,80 x1,50m^en
eendieptevan1,30m (ziefoto2enfiguur 2). Debodem
enzijwanden zijnverstevigdmetL-enU-balken.Aande
onderzijdevandebakbevindenzichtweeevenwijdige "kanalen"
waarindehoutblokken (elkmet dragend oppervlakvan1,51x
0,28m^)passen,die opdekussensrusten.Debakheeftaande
bovenzijde eenopvangrandmet afvoerleidingenvoorrun-offen
onderineenopeningvoorpercolatieafvoer. Opdebodemligt
eenhellende betonvloer, (ziefiguur4)met daarop enkelelagenfilterzand,waarophetgrondpakketrust.
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Foto2:Delysimeterbakwordtindekeldergeplaatst
Debakisgeconstrueerd uit 6mmplaatijzerdooreen
metaalconstructiebedrijfteParamaribo.Dehellende bodem
endefilterlagenzijnaangebracht doorCELOS-personeel.In
afwijkingvanandere onderzoekers,e.g.BLACK etal (1968)
ishiergeendrainagesysteem indebakgebouwd.Hetwordt
hiernamelijknietnodiggeacht omdevochtspanning inde
ondergrond regelbaartemaken,omdat juist onderdebouwvoor
eenlaagmet zeergeringe doorlatendheid ligt,welkeals
barriërevoorvochttransport fungeert.Desituatieindebak
zaldaaromweinigafwijkenvandieindeomringendegrond«
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Hetfiltersysteem bestaatuit 4lagenvanopeenvolgendekorrelgrootte endient omuitspoelingvangronddelenviadeafvoeropening tevoorkomen.Vandeoorspronkelijke zandgrondwelke ophet filterligtiseen
zeefkrommegemaakt» Daaruit blijkt datd,n (zeefdiameter
waarop 90$gewichtsprocentblijftliggen;gelijk 50mu
is.Vooreenjuiste opbouwvaneenfiltersysteem dientmen
ded1f)end qn teweten,omdat dezediameters dekorrelgroottenvandevolgendelaag bepalen.Ded qnvandegroverelaag dient ongeveer4xd,0van defijnerelaagte2
zijn.Bijeenidealekorrelgrootte-verdeling binnenéén
laagisdqQ£ dlfV 2.Uitdezeefkrommevandeoorspronkelijkegrondvolgt duseendq0voor debovenstefilterlaag.
Bijdiedgobehoortproefondervindelijk eend-,Qdieweerde
dgovandevolgende filterlaag bepaalt.Ded^Qvandelaatstefilterlaagmoetminimaal ongeveertweemaalzogroot
zijnalsdeopeningenvaneenzeefvoordepercolatieopening (HUISMAN,.1968).Schematischweergegeven zieteen
filtersysteem erdusalsvolgtuit:

oorspronkelijkegrond

d
-?

\ 10
j , bovenste filterlaag

tm4n-(HiH4-+« openingenvandezeef
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Aandebuitenkantvan debakiseenafvoergootbevestigdvoorderun-off (zie ookfoto 2 ) .Hetwaterstroomt
viagaatjes (jÓ0,5 cm)indebakvvandnaardezeafvoergoot
enviatweeuitstroomopeningen(metgrof-vuil-filters;naar
derun-off-afvoerleidingenwelkeleidennaareenverzamelbakwaarvandeinhoud regelmatigkanwordenbepaald.Onder
indebakiseenafvoeropening voorpercolerendwatergemaakt.Dehellende betonvloer doethetwaternaardeopening
stromen,waarhetviaeenleidingwordt opgevangenineen
verzamelbakindewerkputvan delysimeterkelderwaarvan
deinhoud eveneensregelmatig bepaald zalworden (zievoor
hetafvoersysteem ookfiguur1 ) .

4.3.DELYSIMETERKELDER
Teneinde tebereikendat deomstandighedenvoorhet
gewasopdelysimeterzoveelmogelijk overeenstemmenmet
dievanhet omringendeveld, dientindeeersteplaatshet
grondniveauindelysimeterhetzelfde tezijnalsernaast.
Delysiraeterbakisdaartoegeplaatstineenkelder,welke
eengewapendbetonnenvloerheeft enwaarvan demurentot
0,58m benedenmaaivelduitbetonsteenzijn opgetrokken
terwijldaaroptotietsbovenmaaiveld,eenstalenrandis
bevestigdvan0,62m (figuur1 enfoto 3 ) .Alsdegemetseldemuurtotmaaiveld zouworden doorgetrokken,zouerteveel oppervlakteverliesoptreden,hetgeenplantverbanden
kanverstoren.
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Poto3*Het ondergrondsekeldergedeeltemet daaropdestalen
kelderrand reedsbevestigd.Deafdekkingvandewerkput linksishiernognietaangebracht.

12Daardegrondwaterspiegelvaakhogerstaat dande
keldervloer,isextraaandacht besteedaandewaterdichte
afwerkingvandekelder.Demetalenrandismet bouten
opdemuurbevestigd enafgedichtmetmoffenkit eninertol.Daaropiseerst eenlaagversmeerdekleigelegd,voordatdewerkput,diegegravenisvoordebouwvandekelder,
weervolgensdeoorspronkelijkelaag-opbouwmetgrondis
opgevuld.
Delysimeterisgebouwd opblok4zuid,tenoosten
vanhetmeteo-Jveldje;dewerkputwas2m diepmet een
bodemoppervlak van2.5x 4nr enbovenafmetingenvan
6x8m 2 . Tijdensdebouwvandekelder (afmetingenzie
figuur 3)isdekuilbemalen.
Naast delysimeterkelder bevindtzich,inopenverbindingdaarmee,eenverdieptgedeelte (werkput)vanwaaruit dedrukkussenskunnenwordengeobserveerd enwaarin
zichtevensdeverzamelbakvoorpercolatiewater enhet
tegendruksysteem bevinden (ziefiguur1 enfoto3)«Deze
werkput bevat eenlekputjevoor eventueellekwaterdatb.v.
tussendebakendekelderwand dekelderinlekt.Dewaterstandeninhetlekputje enindepercolatieverzamelbakkunnenviatweep.v.c.peilbuizen 0 13mmwordengemetenen
indiennodigkunnendezereservoirsviadezelfdep.v.c.
buizenmet behulpvaneenhandvleugelpompjewordengeleegd.
Opdeooktot0,58m benedenmaaiveld gemetseldewerkputligt eenplaatijzeren dekselmet eenmangat enenkele
openingen ($ 0,15mm)omdepeilbuisjes doortelaten(zie
figuur3)» Opditdekselwordt degrondindeoorspronkelijke
situatie teruggebracht.Omtemperatuurschommelingen inde
kelderteminimaliserenwordthetmangatafgedichtmet
enkelelagenisolatiemateriaal (schuimplastic).Omdezelfde
redenenominvallendvuil enongedierte tevoorkomen,wordt
ookderuimte tussendelysimeterbak endekelderwandafgedichtmet eenvrijstaande (debakmoetvrijkunnen bewegen!)
afdichtingsrand.

4.4.HETWEEGSYSTEEM
Debakstaatmet eenbepaaldaonstant oppervlak (tweemaal0,28x1,51m 2 )gevormd doortweegroenhart (Tabebuia
serratifoliâ (Vahl)Nicholson)balkendie onderaande
lysimeterbak bevestigd zijn,opdetweedrukkussens(engels:
load-cells)dieevenwijdig enhart ophart84cmvanelkaar,
opdekelderbodem liggen.Zoeenkusseniseenbutylnylonpijp
van1,65 mlengte en25,4cmdiameter,dieinhetmiddenvan
delange zijdeisvoorzienvaneenaansluitingvooreenventielenaandeuiteindenisgesloten (doormiddelvanvulcaniseren).Opdebeideventielopeningenvandekussenszijnkoperen
leidingen (0 3/8 inch)aangesloten,doormiddelvanventielen
waaruit deafsluiterverwijderd is,dieviaeenT-stukmet
elkaarenéénbeenvandemanometerinverbinding staan.De
bovendegrond opgestelde omgekeerdeU-manometer (ziefiguur
5 enfoto1)wordttegenweersinvloedenbeschermd dooreenzg.
loeverhuisje.
Carlisle-pipe,distributed byWatersaverCo.DenverColoradoU.S.A.
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Ophetanderebeenvandemanometeriseenzelfdekoperen'
leiding aangeslotenwelkeleidtnaarhettegendrukkussen«
Indittegendrukkussen vaneenzelfdebiitylnylonpijp
d..chnuvan0,36mlengtewordtmet behulpvan eenhefboomconstruktie eenregelbare (doorwijzingenvanhetgewichtaandehefboom)tegendruk opgewektviaeenhouten
blokmet eenoppervlaktevan0,24x0,24m 2 . (Zievoor
eenoverzichtvanhet druksysteemfiguur 1#). Dekussens
zijngevuldmet ontluchtwaterwaaraanCuS04(0,5$)is
toegevoegd tervoorkoming vanalgengroei.Ditgebeurde
nadatindekussens eerstmet eenvacuumpomp eensterke
onderdrukwasaangebracht« Hetisvanbelang dathetwater
endekussensgeenlucht bevatten omdatlucht bijdrukverandering eenrelatiefgrotevolumeverandering ondergaat
hetgeen demetingenverstoort« Dedrukmetingen bestaannl.
zoalsgezegd,uitvergelijkingvandewaterniveau1sinde
beidemanometerbenen« Hetverschiliseenmaatvoorde
drukindekussensendaarmee eenmaatvoorhetgewicht
vandelysimeterbakmetinhoud.
Omhetwatervolumeindekussens enhetluchtvolume
indemanometer teregelenisdemanometervanenkele
extrakranenvoorzien (ziefiguur 5enfoto 1 ) .
Eenbelangrijke zaakbijdezehydraulischegewichtsbepalingisdetemperatuurvariatievanhethydraulisch
medium (inditgevalwatermet0,5$CuS04).Indiende
drukkussensniet demaximalehoeveelheidvloeistofbevatten,zullenvolumeveranderingen tengevolgevantemperatuurswisselingen theoretischworden opgenomendoor
vertikale bewegingenvanrespectievelijkdebakendehefboom.Alleen deveranderende dichtheidvandewaterkolom
zalaanleiding geventotwijzingeninhetniveauverschil.
Aangezien delengtevanbeidevloeistofkolommenvrijwel
gelijk zijnendeleidingenparallellopen,zullendeze
wijzigingenzeergering zijn,
Indepraktijk echterzullendeeerstgenoemdebewegingen (vanbakenhefboom)pasoptredennadat drukveranderingen eenbepaaldegroottehebbenbereikt.Deze
bepaaldegroottevandrukveranderingenmoet deenergie
leverenomoppervlaktespanningen teoverwinnenenomde
vormveranderingenvandekussens tebewerkstelligen.Deze
energiebehoeftenkunnenresultereninhysterese.Hetisdus
gewenst detemperatuurwisselingen toteenminimum tebeperken.Dedriekussenszijndanookinkelderdelengeplaatst diemet elkaarinopenverbinding staan.
Hetisnodig omhetweegsysteemnauwkeurig teijken
alvorenshetingebruik tenemen.Verschillende onderzoekers (o.a.BLACKetal,1968)vindeneenzeerredelijkeijkcurve;d.w.z.datereenbijnalineairverband
bestaat tussengewichtstoenamevandelysimeterbak en
degemetendruk,inditgevalniveauverschiltoenameinde
manometerbenen.Erdient ookrekeninggehouden teworden
met dereedseerdergenoemdehysterese.Bijtoenamevan
hetgewichtvandelysimeterbakligt deijkcurveandersdan
bijgewichtsafname«

"* X5•**

I
Ol

m
&

»•HP-W

CS

£

•in

X-^
TtffiHifT^ï^w^^a

«u

t=3t3i

CE

ttf

^

16-

Deverhouding tussenhetverdampend oppervlakvan
delysiracterbakenhet dragend oppervlakvandedraagbalken onderaandebakis26830cm^ :8456cm2=3,17.
Ditbetekent dat1.nmverdamping resulteert ineenniveauverschilverandering indebenenvandemanometerter
groottevan3,17mm.

5.SLOTBESCHOUWING
Debruikbaarheidvan eenlysimeterhangt afvande
gevoeligheid,lineariteit ennulpuntsvastheidvanhet
meetsysteem envoortsvanhettemperatuurregimeinde
lysimeterbaktenopzichtevandatvandeomringendegrond.
Debruikbaarheid istetestendoormiddelvanijkingen
metgewichten enverdampingsmetingenwaarbijdebakals
verdampingspanwordtgebruikt.
Degevoeligheid dermetingenneemt toemet deverhouding tussenlast endragend oppervlak.Denauwkeurigheidverbetertmet betereisolatievanhetmeetsysteem.
Temperatuursinvloedenzijnmede teminialiseren doorde
leidingentussenmanometer enkussens opeenzelfdeniveau
teplaatsen endoorslechtwarmtegeleidendmateriaalte
gebruik voordebakwand (erzalnamelijk conductieoptredenlangsdebakwand).
Lineariteitmoetblijkenuit definitievemetingen
metvolledig geïnstalleerde bak.Het onderzoeknaar
hysterese isinvollegangmetproefmetingen, dochdit
moet tevensbijdedefinitieve opstellingwordennagegaan.
Denulpuntsvastheid (d.w.z.eenvaste standalser
geenverdamping,percolatie ofneerslag plaatsvindt)moet
nagegaanworden.Voorlopigeproefmetingenwijzen opeen
goedenulpuntsvastheid« Ofhetnulpuntverandertmetde
tijdtengevolgevanvermoeidheidvandekussensisniet
tezeggen,hoewelhiervangeenmeldingwordtgemaakt door
BLACK etal, (1968), diehetzelfdemateriaalgebruiken.
Het temperatuurregimeindebakmoet tenaanzienvan
amplitudo engolflengte overeenstemmenmet de omringende
grond.Deze overeenstemming isbeterbijeengrotervolume
vandebakenkleinere ruimte tussenbakrand enkelderwand.
Oökeenmindergeleidende bakwandvermindert detemperatuurafwijkingen.Sterkteberekeningenwezenechteruitdat
inditgevalgeengebruikkonwordengemaaktvanslechtgeleidendekunststof
(zoalsglasfiber)maar datstaal
hetaangewezenconstructiemateriaalwas.OphetCELOS
wordt debovenkantvandebakrandwitgeschilderdom
zonnestraling zoveelmogelijk teweerkaatsen.Hetzouook
mogelijk zijneenslechtgeleidende laag teplaatsentussen
degrondindebakendebakwand,maarinverbandmet
mogelijke complicatiesisditnietgedaan.
Vergelijkingvandetemperatuurregimesinenbuiten
delysimeterkanhet bestegedaanwordenmet onbegroeide
grond, omdat dandetemperatuurfluxhethoogstis.Denaar
degrondafgevoerdewarmtevormt daneengroot deelvande
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energiebalans.Bijbegroeidegrondisdetemperatuurwisselingindegrondgeringer, dochomdatwarmtegeleidinglangs
debakwandbelangrijk blijft,dienentochmaatregelengenomenteworden tegentegrotetemperatuursinvloeden.
Methetbovenstaandewil slechtsgezegdzijndater
nauwkeuriggeijkt engetestmoetwordenalvorensmenwaterbalansstudieskanaanvangen.Alsmendaarbijzorgvuldigte
werkgaatf kanmenredelijkerwijsgoederesultatenverwachten.
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-51.SAMENVATTING
Inverbandmeteengroei-analytischevergelijking
vanderijstcultivars IR8enAcorniwerd eenonderzoekingesteldnaardebruikbaarheidvaneenmethode terschatting
vanhetbladschijfoppervlakmetbehulpvanhetproduct
lengtex grootstebreedtevandebladschijfxeenvermenigvuldigingsfactor.Uitderesultatenblijktdaterwatdeze
factorbetreft,tussendebeide cultivars geenverschillen
bestaan,maardatdefactorafhankelijk isvanhet tijdstip
tijdensdegroei.Deconsequentiesvandittijdseffect
wordenbesprokenenerwordtgeconcludeerd datinditgeval
tijdensdegehele groeiperiodevolstaankanwordenmetéén
factorvoorbeide cultivars.Devermenigvuldigingsfactor,
welke tenslottewerdberekend alshetgemiddelde quotiënt
vanwerkelijkoppervlakenproduct lengtex grootstebreedte
vandebladschijf,bedroeg 0,796.

2.VOORWOORD
Hetonderhavigeverslagheeftbetrekkingopeengedeeltevanhetingenieursonderzoekvande tweedeauteur,
studentindeTropischePlantenteeltaandeLandbouwhogeschoolteWageningen,datwerduitgevoerd aanhetCentrum
voorLandbouwkundigOnderzoek inSuriname.
Deschrijvers zijnDr.Ir.M.A.J.vanMontfortvande
AfdelingWiskundevandeLandbouwhogeschoolveeldankverschuldigdvoorzijnadviezenenvoorzijnbemiddeling inzake
hetopdecomputeruitgevoerde rekenwerk.

3.INLEIDING
Eenbelangrijke grootheid inhetgroei-analytisch
onderzoekisdebladoppervlakte uitgedrukthetzijperplant
hetzijpereenheid grondoppervlak,inwelklaatste gevaler
gesprokenwordtvanbebladeringsindex ofLAI.Hetbepalen
vanditoppervlakisoverhetalgemeentijdrovend ofvereistkostbareapparatuurzodatveelgebruikwordtgemaakt
vaneenvoudige ensnelle schattingsmethoden.Zowordt bijvoorbeeldbijgraangewassen,waarersprake isvanbladeren
meteenregelmatigevorm,hetoppervlakvandebladschijf
vaakgeschatmetbehulpvanhetproduct lengtex grootste
breedtexeenfactor.Isvooreengewasdezefactorbekend
dankanhetbladschijfoppervlak gemakkelijk geschatv/orden
aandehand vaneenmonsterbladschijven.
Voormaiswerddezefactorreedsin1911(MONTGOMERY,
1911)vastgesteld op0,75,eenwaardediemenooknunog
regelmatigindeliteratuurtegenkomt.Voorsorghumgeven
STICKLER etal.(1961)eenwaarde0,747op,welkewerdbepaaldaandehandvan6cultivars.
VolgensopgavevanhetInternationalRiceResearch
Institute (YOSHIDA etal.,1971)zoubijrijstdeze factor
afhankelijk zijnvancultivar,voedingstoestandengroei-
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stadium.Hetvolgende overzichtje ontleendaanYOSHIDA etal,
(I.e.)mogeditdemonstreren.

a.
b.
c.
d.
e.

factor

cultivar

groeistadium

0,725
0,670+
0,750±
0,690+
0,802

26cultivars
Sasanishiki
Sasanishiki
NorinNo.29
2 cultivars

allestadia
zaailing
max.uitstoeling
inbloeikomen
vegetatief

0,021
0,074
0,041

De gevallenb,cendzijnafkomstigvandezelfdeauteur;
hetlaatsteheeftbetrekkingopeenonderzoekvanBHAN&
PANDE (1966)waarin2cultivarswerdenvergelekenbij3verschillende stikstofgiftenen3zaaidata.
Inverbandmeteengroei-analytischevergelijkingvan
tweerijstcultivarsbegin1971,waarbijonderanderehet
verloopvandebebladeringsindexwerdbekeken,werdhetwenselijkgeachtdebruikbaarheidvanbovenvermelde schattingsmethodevanhetbladschijfoppervlaknategaanenvoorbeide
cultivarsopeenaantaltijdstippendefactortebepalen.
Hetvolgende geeftverslagvandedaarbijverkregenresultaten.

4.MATERIAALENWERKWIJZE
4.1,PLANTMATERIAALENAANPLANT
De tweecultivarswelkeinditonderzoekwerdengebruikt,
IR8enAcorni,zijnontwikkelddoorrespectievelijkhet
InternationalRiceResearchInstituteopdeFilippijnenende
StichtingvoordeOntwikkelingvandeMachinaleLandbouwin
Suriname.Beidecultivars zijnvanheterectophylle,kortstengeligeplanttype.
Voorhetgroei-analytischonderzoekwasintotaalca.
0,12hasawahbeschikbaar.Tweederdehiervanwerd gebruikt
vooreengewardeblokkenproefterbepalingvanhetverloop
vandeproductieendeverdelingvanhetdrooggewicht.Het
resterende deelwerdvoordehelftbeplantmetIR8,voorde
anderehelftmetAcorni.Enerzijdswerdhetgebruiktvoor
lichtmetingen,anderzijdswerdenuitdezeaanplantdeplantengehaaldvoorhethiernabeschrevenonderzoek.
Degedurende48uurvoorgeweekte rijstwerd gezaaidop
28maart.Na28dagenwerdovergeplant.Hetplantverband
bedroeg20x20cm.

-74.2.METHODIEK
Percultivarwerdenvijfmaal,metintervallenvaneen
week,te"beginnen40dagennahetoverplanten,tweewillekeurigeplantengerooidwaarvanallebladschijvenwerden
verwijderd.Vervolgenswerdenvan25bladschijvenvanuiteenlopende grootte,metbehulpvaneenfotocopieer-apparaat
afdrukkengemaakt.Bladdattelangwasvoorhetfotocopieer-apparaatwerd intweeofmeerstukkengekniptwaarbijwerdaangetekendwelkedelenbijeenhoorden."Vervolgens
werdvanelkeafdrukmetbehulpvaneenplanimeterhet
oppervlakinmm2bepaald,terwijltevensdetotale lengte
endegrootstebreedtevandebladschijfafdrukkenwerden
genoteerd.
4.3.VERWERKING
Noemdegeplanimetreerdeoppervlaktey^.enhetproduct
vanlengteengrootstebreedtex^, (k=1,...,25).Opdat
deoppervlakte vandebladschijf eenvoudig geschatkan
wordenuitlengte engrootstebreedte,ishet gewenstdat
tussenx k eny^eenlineairverbandbestaat.
Hetalgemenemodelvooreenlineairverbandis
y k =bx k +a
(1)
ofingevalderegressielijndoordeoorspronggraai;
7k=b **k ,
(2)
Ondankshetfeitdatx=0,y=0eenonderdeel
uitmaaktvanhetfunctioneleverband,kanbenaderenvan
ditfunctioneleverband-datnietlineairbehoefttezijnineenbepaaldintervalvanlengtexgrootstebreedtewaardenmetmodel (1)op zijnplaats zijn.Dehoopis
echterdatanulgeachtkanworden (model (2)),daardit
eeneenvoudigerformulebetekent.
Percultivar (i=1,2J)enpertijdstip (j=1,...,5)
wordtderegressiecoëfficiêntbijuitmodel (l)berekend
metbehulpvandemethodederkleinstekwadraten.Bijdeze
regressie-analysewordttevensderesiduele kwadraatsom
(RSS)-endaarmeedestandaardafwijkingvanbij-enhet
interceptaijberekend.
Wilhetoppervlakvandebladschijf geschatkunnen
wordenmethetproduct lengtex grootstebreedtexfactor,
danmoetaijverwaarloosbaar zijnofwelindebuurtvan
nulliggen.Omdezeveronderstelling:alleai-j=0,te
toetsenwordenbovendienderesiduelekwadraatsommenberekendbehorendbijhetbeperktemodel (2).WordthettotaalvanRSSbehorendebijhetmodel (1)RSS230genoemd
endatbehorendebijmodel (2)RSS240» respectievelijkmet
230en240vrijheidsgraden,danlevertde grootheid
(RSS~,,n-RSS~zn)/10
„.,_.,_
^^-^
OU
eenF-toetsoptertoetsing
RSS 230 /230
vanhetgelijktijdignulzijnvanalle aij.
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Blijktergeenredentezijndeveronderstellingalle
ii= 0'beverwerpendankanmet^behulp^vaneenvariantieanalysevanderegressiecoëfficiëntenbjH (i=1,2;
j=1,...,5)metbijbehorendestandaardarwijkingen,getoetst
wordenofereencultivar-en/ofeentijdseffectis.
a

5,RESULTATEN
5.1. GROOTTEVANDEINTERCEPTEN
Deresiduelekwadraatsommenpercultivarenpertijdstipgevondenbijaanpassingvanhetalgemenemodel(RSS23)
enbijaanpassingvanhetbeperktemodel (RSS24)zijnsamengevatinTabel1.
Tabel1.Residuelekwadraatsommenbjjaanpassingvan
yv=bxjj.+aenvany^=bx^,resp.RSS23e n
RSS24,opde5tijdstippenvoordecultivarsIR8enAcorni
tijdstip

RSS 23

vrijheidsgraden

RSS24

74354-5
1977224
2849033
1803200
2994063

23
23
23
23
23

825598
2674719
2849051
1826673
2998108

24
24
24
24
24

2169139
2224583
3435792
2148001
1224117

23
23
23
23
23

2327045
2224936
3436009
2174145
1315267

24
24
24
24
24

IR8
1
2

3
4
5
Acorni
1
2

3
4
RSS
5 23O =2156897

230

vrijheidsgraden

RSS240 =22651551 240

Indiena-js=0(i=1,2;j=1,...,5),danbevatde
totaleresiduelekwadraatsomRSS240naastdetoevalskwadraatsomRSS230eencomponentwelkeonwaarschijnlijk
grootzalzijninvergelijkingtotRSS230
Uitdevariantie-analyse:

Toeval+intercepten
Toeval
Intercepten

vrijheids-kwadraatsomgem.kwa-F
graden
draatsom
240
22651551
230
21568697
93777
10

1082854 108285

1,15 NS

-9volgt echter eenF-waarde (F230)welke geenszins noodzaakt
deveronderstelling alle a.±j =0 teverwerpen.Daarom is
verder gewerktmethetbeperkte modelyk =bX]£.
5.2.CULTIVAR-EN/OF TIJDSEFFECT
De regressiecoëffici'ëntenbij (i=1,2; j=1,...,5)
ende bijbehorende varianties zijn samengevat inTabel2.
*

••

,..

Tabel 2.Regressïecoeffïcientenbj_jbijaanpassxng van
yjj.=b x k opde 5tijdstxßpen (j=1,...,5)
voorde cultivars IR8 enAcorni (i=1,2),metbijbehorende varianties
d

1

2

3

4

0,7901

0,8084

0,7854

0,8143

0,74-5«

0,0064

0,0124

0,0143

0,0059

0,011ï

0,7927

0,8294

0,8048

0,7980

0,784?

0,0218

0,0086

0,0129

0,0096

0,006(

5

IR 8
*>id
10 2 . var.
Acorni
*23
10 .var.

Een schattingvande#>gepooldevariantievandegeschatte regressiecoëfficiënten uit devarianties vanderegressiecoëfficienten (zgn.pooled standard error^)is
1 _1_
s 2=
(0,0064+0,0124+
+0,0096+ 0,0060)
TÜx 100
=Ï£JÖx °» 010< 57= 0,0001097
Devariantie-analvsebij indelingnaar cultivars en
tijdstippen,waarbijde gemiddelde kwadraatsom wordengetoetst tegenover s2, ziet erals volgtuit:
vrijheids-kwadraatsom gem.kwa- F
draat
graden
Totaal
10
6,3301054
Niveau
Cultivars (C)
Tijdstippen (T)
TxC

1
1
4
4

6,3256572
0,0004251
0,0031550
0,0008681

0,0004251
0,0007887
0,0002170

3,87 NS
7,19
1,98
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Deresultatenwijzenwelopeen-,tijdseffectmaarniet
opeenverschiltussencultivarsenevenminopeeninteractietussentijdstippenencultivars.
Debovenstaandeberekeningenzijnuitgevoerdonder
aannamevan(i)lineariteit,(ii)devariantievanyhangt
nietafvanx,en(iii)een"random"25-tal.
Menzouverwachtendatindienderegressiecoëfficiënten
nietconstantzijn,zetochgeleidelijkmetdetijdveranderen.Deresultaten(Tabel2)wijzenhierallerminstop.Men
kanzichdanookafvragenhoehetmetdejuistheidvan
de
aannamengesteldis.
Totnogtoewerduitgegaanvaneennietvanxafhangende
ofwelconstantevariantievany.Tabel3geefteenoverzicht
vandex-waardenendaarbijbehorendevariantiesvany.Hieruitblijktdatbijeengroterexoverhetalgemeeneengrote
variantiebehoort.Ditkanin
devolgendemodellenworden
uitgedrukt

j

k

- p x k + CTJ/^ e k

2 k - (*xk

+

*

x

(3)
(4

k^k

of gelijkwaardig met (4-*)

%t /x k - P + ^

(4)

£k

Model(4-)gaatuitvaneenconstanteVariantievanhet
quotiëntvanwerkelijkoppervlakenproductlengtexgrootste
breedte,hetgeeninonsgevalzeerplausibellijkt.De
regressiecoëfficiëntenbehorendebijditmodelwordendus
geschatalsgenoemdequotiënten.
Tabel3.Waardenvanx^(lengtexgrootstebreedte)en
daarbijbehorendevariantiesvany k(werkelijk
oppervlak)voorISSenAcorni,bijhetmodely k=bx k
(k=1,...,5),opde5tijdstippen(j)
IR 8
D
1
2
—7

0

4

5

*k
4473456241
. 57321
68326
73208

Ac*orni
var.y k
34399
118710
11144-6
124921
76111

x

k

40442
58806
60691
62001
63534

var.y k
96960
90589
54802
92705
14589

>
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Wordenbijeenindelingnaarcultivarsentijdstippen
de25Oquotiëntenonderworpenaaneenvariantie-analyse
dangeeftdithetvolgende resultaat
vrijheids- kwadraatsom gem.kwa- F
graden
draatsom
Totaal

250

159,4170

1
1
4
4

158,4883
0,0010
0,1112
0,0270

240

0,7896

Niveau
Cultivars (C)
Tijdstippen (T)
TxC
Rest

0,0010
0,0278
0,0067
0,00329

Deresultatenwijzenwederomopeentijdseffect,enniet
opeenverschil incultivars.
Bekijkenwedegemiddelde quotiëntenpercultivaren
pertijdstip (Tabel4)daniserookhierweersprakevan
eengrilligtijdseffect.
Tabel4.Degemiddeldequotiëntenvanwerkelijk oppervlak
enproductlengtexgrootstebreedtevoorde
cultivarsIR8enAcorniopde 5tijdstippen
tijdstip
1
2

IR8

Acorni

3
4
5

0,7979
0,8273
0,7858

0,7825
0,8260
0,8070

0,8153
0,7448

0,7963
0,7792

gemiddeld

0,7942

0,7982

totaalgemiddelde :0,7962

6.DISCUSSIE
Hetschattenvanhetbladschijfoppervlakbijrijst
uitdelengte endegrootstebreedtevandebladschijfis
slechtsdanpractisch zinvolindienzulkskangeschieden
meteenvermenigvuldigingsfactor -aldannietpercultivartebepalen-dieonafhankelijk isvanhet groeistadium.
Metanderewoorden,tussenhetwerkelijk oppervlak enhet
product lengtex grootstebreedtemoeteenlineairverband
bestaanzodanigdatderegressielijndoordeoorsprong

0,30NS
8,45 **
2,05NS
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gaat,endatderegressiecoëfficiënt inalle groeistadia
dezelfde ofminofmeerdezelfde is.
Uitderesultatenblijktdatergeenredenisteveronderstellendatderegressielijnennietdoordeoorsprong
zoudenlopen.Evenmingevenderesultatenaanleidingtotde
veronderstellingdatereenverschil tussendebeideonderzochtecultivars zoubestaan.Andersishetgesteldmethet
constant zijnvanderegressiecoëfficiënten indetijd.Het
gevondentijdseffectbetekentdatde vermenigvuldigingsfactor
nietopelktijdstip dezelfde is.Zoudittijdseffectgecorreleerd zijnmethetgroeistadiumdanhadditmoetenresulterenineengeleidelijkverloop.Hetgrilligevandit
tijdseffect,datbijaanpassingvanmodel (4-)bleefbestaan,
zouerdanookopkunnenwijzendaterhiergeensprakewas
vaneeninvloedvanhetgroeistadium.Mogelijkmoethetbetwijfeldwordenofde25bladerenpertijdstip een"at
random"getrokkenmonstervoorstellen.Herhalingvande
proef,waarbijeengrotermonsterwordtgetrokken,kanhieroveruitsluitselgeven.
Alhoewelereen "significant"tijdseffectwerdgevonden
kanmenzichdaarbijnogafvragenofdeverschillenpractischrelevantzijn.
Hetgemiddeldevandegeschatte regressiecoëfficiënten
bijaanpassingvanmodel (4)(zieTabel4-) verschilt0,0514vandelaagste (0,7448)en0,0311vandehoogstewaarde
(0,8273),eenverschilvanmaximaal7%»Aangezienhetbij
groei-analytischevergelijkingen overhetalgemeenomgrotere
verschillengaat,enhetverloopvandeLAImeestalbelangrijkerisdaneenincidentelewaarde,lijkthe^aanvaardenvaneendergelijke foutoptewegentegenhetwerkverbondenaandeveelmoeilijkeremetingenviaplanimetreren.
Eenvermenigvuldigingsfactorvan0,796voorbeide
cultivarsopelktijdstipwordtdanookpractischacceptabelgeacht.
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1. SAMENVATTING
Inhetkadervanhetgewasfysiologisch onderzoekwerd
indegrotedroge tijdin1971eenvergelijkendeopbrengstproefuitgevoerdmetaardnoten (ArachishypogaeaL.)0Vande
vijfcultivarswelkewerdenvergelekenbehoordenervier
tothet Spanishtype,waaronderdelocaleMatjan.DevijfdewasvanhetValencia type.
DecultivarMatjanleverdemet 3,76 ton/hadehoogste
peulopbrengst op.DecultivarvanhetValenciatypebleek
hetminstgeproduceerd tehebben (2,92ton/ha).Deoverige
drieliepenkwaopbrengstweiniguiteenmaarverschilden
niet betrouwbaarvandeslechtsteproducent« DehogeopbrengstvanMatjanbleektemoetenwordentoegeschrevenaan
dezaadgrootte;hetaantalzadenperplantwasnl.het
laagstvanalle onderzochte cultivars.Hetgrotereaantal
zadenperplant bijdedrie overigecultivarsvanhet
Spanishtypebleekonvoldoende omhetveellagere1000-korrelgewichtgeheeltekunnencompenseren.Decultivarvan
hetValenciatypehadweliswaarzwaardere zadendandeze
cultivarsmaarperplant eentegering aantalzaden,en
bovendienhetlaagsteaantalpeulen.

2.INLEIDING
Voorgewasfysiologisch onderzoeknaarproductie-beperkende eigenschappenbijeenjarigegewassenishetvan
belang omovercultivarstebeschikkendiekwa opbrengst
ofkwaeigenschappen diedeopbrengstgrootte bepalen,verschillen«
Verschilleninopbrengendvermogenwordenoverhetalgemeenvastgesteldinvergelijkende opbrengstproeven.Aan
dehandvaneenmorfologische opbrengstanalysekaneenindrukverkregenwordenvandesamenstellingvandeopbrengst.
Eenantwoord opdevraaghoe deopbrengst totstandkomtgeeft
eendergelijkeanalyse evenwelniet.
In1969werdvanuit WestAfrikaeengroot aantalaardnootcultivars (ArachishypogaeaL.)geïmporteerd.Bijnateeltinobservatie-aanplantingen bleekdat slechtsdecultivarsvanhet Spanishtyperedelijkproduceerden.Bijcultivarsmet eenlangegroeiduur stierfnaca.100dagenhet
loofaf,vermoedelijk alsgevolgvandeCercosporabladvlekkenziekte,enwerdenveel onvolgroeidepeulenenzadengevonden.Dezaadvermeerdering bleefdanookinhoofdzaakbeperkt tot decultivarsmet eengroeiduurovereenkomendmet
dievandelocaleMatjan,i.e.ca.100dagen,ofwelde
cultivarsvanhet Spanishtype.
Toenin1971overvoldoende zaaizaadkonwordenbeschiktwerd beslotentot eenvergelijkende opbrengstproef
waarinnaast driegeïmporteerde cultivarsvanhet Spanish
type,delocaleMatjaneneenVirginiatype eveneensvan
localeherkomst,werdenopgenomen.Deresultatenvandeze
proefwordeninhethiernavolgendeweergegeven.

f,-

}-MATERIAALENME'JHÜJJEN
3.1.PLANTMATERIAAL
DevijfcultivarsmethunCELOS-àriti-oOnct-iomimmers
warenArgentine (69257), NatalCommon (69258), Spanish205
(69259)enMatjan(68006)vanhet Spanishtype,eneenroodzadige onbenoemde (68056;vanlocaleherkomstwelke tothet
Valenciatypegerekendkanworden.Deeerstedriecultivars
werdenin1969uitWest-Afrikageïmporteerd enzijnsindsdieninverbandmet observatie envermeerdering tweemaalnageteeld.Invergelijking totMatjanzijnzeklein-zadig.
Voortsisgebleken datzekwagroeiduurvrijwelgelijk zijn
aandebeideanderecultivars.
Het drogezaaizaadwerdbehandeldmet 5gramCeredon
(50$IMTD+5$COBH)perkgzaad.Slechtsgeslecteerd zaad
werdgebruikt.

3.2.AANPLANT
Deproefwerdgenomenopeenleemhoudendefijnzandige
grond ophetCELOS-terrein.Opslechtsenkele decimeters
dieptebevindtzicheenkleilaag zodat ergauw sprakeis
vanwateroverlast.Verderisdezegrond zeererosie-gevoelig enkanbijdroogweerbijzonderhardworden.
Hetproefterreinbestaatuitvijfca.35mlange
Noord-Zuidlopende,6m bredebollebeddengescheidendoor
ontwateringsgreppels'dieinverbinding staanmet deontwateringstrenzenvandeCELOS-polder.
Degrondwerd tot opeendieptevan15-20cmbewerkt
met eenspitmachine.Nahet ophalenvandeontwateringsgreppelswaarbijdeopgehaaldegrond overdebeddenwerd
verspreidwerdgeëgdmet eenrotorkopeg.
Op25augustuswerdgeplant opeendieptevan3-4cm,
tweezadenperplantgat,ineenplantverbandvan30x30cm.
Inverbandmet&etdrogeweerwerddevolgende dagberegend
waarbijnaarschatting18mmwaterwerdgegeven.Zesdagen
nazaaiwerd eringeboetmetvoorgeweekt zaad.Uitdunnentot
éénplantperplantplaatsvondplaats op8september.
Debemestingbestonduit20kgN/ha (alszwavelzure
ammoniak), 40kgK^O/ha (alspatentkali)en40kgP20,-/ha
(alsdubbelsuperfosfaat).Dezemeststoffenwerdenop11
septembertoegediendingeuitjesterzijdevandeplantrijen.
Inverbandmetverschilleninbodemgesteldheidwerdde
proef opgezetalseenonvolledige evenwichtige blokkenproef
met 6herhalingen enblokkenvan3.Debrutogroottevande
veldjesbedroeg27,54 rarofwel17x18planten.
Bijdeoogst,105-108dagennazaai,werdendeplanten
met eenvorkgelicht,depeulengewassenenindebuitenlucht tedrogengelegd.Het toenheersendenatteweermaakte
dathetafdrogenkunstmatigmoestgeschieden,waarvooreen
geventileerde droogstoofwerdgebruiktwaarinbij40°Cwerd
gedroogd.
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Detotalehoeveelheid,regenvalgemetenindeperiode
vanzaaitot oogat opongeveer170mvanhetproefterrein,
bedroeg 516mm» Deverdelingvandezeneerslag alsmedehet
wekelijksgemiddeldepercentage zonneschijnindezeperiode,
zijnweergegeveninFig.1.

3.3.WAARNEMINGENENVERWERKING
Voorwaarnemingenwerdendebuitenste tweerijenniet
meegerekend.
Perveldjewerdengenoteerd (i)hetaantal openplantplaatsententijdevanhetinboeten, (ii)het tijdstipvan
inbloeikomen,en(iii)hetaantalaanwezigeplantenbij
deoogst.Eenveldjewerdgerekendinbloei tezijnzodra
minstens10planteninbloeiwaren.
Bijdeoogstwerdhetpeulgewicht bepaald,hetvochtpercentagevandebij40°Cgedroogdepeulen,hetzaadgewichtenhet1000-korrelgewicht.Voorhetlaatstewerden
tweemaal100willekeurige zadengewogen.Hetvochtgehalte
werdbepaald doordrogingbij85Cineengeventileerde
droogstoof tot eenconstantgewichtwerdbereikt.
Deverschillende gegevenswerdenverwerktvolgens
COCHRAN &COX (1966;p.449).

4.RESULTATEN
4.1.OPKOMSTENBLOEI
Zoalsuithetaantal openplantplaatsen 6dagenna
zaaiblijkt (Tabel 1), was deopkomstvrijgoed enwaren
erslechtsgeringeverschillen tussendecultivars.Het
aantal openplantplaatsenwashetgrootstvoor 68056,die
hiermee duidelijk slechterwasdandeoverige.Hetaantal
open plantplaatsenperveldjevarieerdevoordegehele
proefvan0-7»
Alsgevolgvaneenregenrijkeperiodevan12dagen
volgend opdezaai,stondendeplanteneraanvankelijkhier
endaargeelbij.Ditverschijnselverdweenechtervrij
snelententijdevandebloeiwas ersprakevan eengoed
gewas.
Deverschillendeveldjeskwamenindeperiode23-26
dagennazaaiinbloei.Decultivar 68056wasinditopzicht duidelijk devroegstemaarhetverschilmet deoverige
wasgering (Tabel l ) . Devariatie binnencultivarswaszeer
klein.
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Tabel1.Aantal openplantplaatsen6dagennazaai,aantal
dagenvanzaaitotbloei,enaantalgeoogste
plantenperveldje
Cultivar

open plantplaa tsen
±0,8

Argentine
llatalCommon
Spanish205

MatJan
68056

dagen tot"bloei

geoogsteplanton

±0,2

1,4
2,7
2,0

24,6

2,1
4,9

25,5
23,1

24,5
24,9

180,9
179,6
177,8
180,3
176,3

4.2.OOGSTENOPBRENGST
Deoogstvondplaatstoendeplantenreedsgedeeltelijkwarenafgestorven.Alsgevolgvanhetvochtigeweer
wareneropdat ogenblik opalleveldjesuitgelopenzaden
aanwezig,terwijlbovendiendenattegrondhet oogsten
bemoeilijktewaardoor erpeulenzijnachtergebleven.De
opbrengstenzijndanookwaarschijnlijkenigszinsonderschat.Eenruwe scoringvan deopslaggeruime tijdnade
oogstwees evenwelniet opduidelijkeverschillen tussen
cultivarszodatmagwordenaangenomendathun opbrengsten
ingelijkemate zijnbeïnvloed.Ookhetaantalgeoogste
planten(Tabel 1), datmaximaal182konbedragen,verschildevrijwelnietvancultivartotcultivar.
Uitdeopbrengstcijfers(Tabel2)blijkt datMatjan
duidelijk dehoogstepeulopbrengsthad.Delaagsteopbrengstwerdgevondenvoor 68056dochhetverschilmetde
overige driewasniet betrouwbaar.AlsgevolgvanhetverschilinuitleveringwasechterdezaadopbrengstvanMatjan
nietbetrouwbaarbeterdandievanArgentine.Delaatste
verschilde daarentegen opzijnbeurtnietvanderesterende
driecultivars.
Matjanbleek dezwaarste endusgrootste zadente
hebben,dedrieuitWestAfrikageïmporteerde cultivarsde
kleinste enlichtste.Decultivar68056nam eentussenpositiein.Ookkwauitlevering enaantalberekendezadenper
plantverschildendedrieWest-Afrikaansecultivarsvrijwel
niet.Indeze opzichtenstakenzeevenwelgunstigafbijde
tweelocalecultivarsdiezoweleenlageruitleveringspercentageteziengavenalsminderzadenperplotproduceerden.
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Tabel2.Peul-enzaadopbrengsten (ton/ha;12$vocht),
1000-korrelgewichten (g;12$vocht),uitleveringspercentages enberekendeaantalzadenperplant
1000-k

opbrengst
Cultivar

Argentine
NatalCommon
Spanish205
Matjan
68056

peulen

zaad

+ 0,17

£ 0,14

3,17
3,10
3,01
3,76
2,92

2,51
2,45
2,39
2,88
2,22

gewicht

aantalzaden

*

perplant

uitl.

±10
383
370
380
586
455

± 4,6
76,2

79,2
79,0
79,4
76,6
76,2

76,3
73,0
57,5
60,3
-

•

—

—

•

-

—

•

5.DISCUSSIE
Ondankshetzeervochtigeweertijdens eengrootdeel
vandegroei,werdenvoorproefomstandighedenvrijredelijke opbrengstenverkregen.DepeulopbrengstvanMatjan
welkenuwerdbehaaldverschilt zeerweinigvandeopbrengst
welkein1969onderveel drogere omstandigheden ophetzelfde
stukterreinwerdverkregen.Erwerdtoenslechts213mm
regengeregistreerd terwijldepeulopbrengst opbasisvan
é.rooggewicht3,21 ton/ha (WIENK,1970)bedroeg,hetgeenop
basisvan12$vocht,op3,64 ton/haneerkomt.
Dehoge opbrengstvanMatjanlijktverbandtehouden
methetvrijgrote enzwarezaadvandezecultivar.Het
aantalzadenperplant enhetuitleveringspercentage waren
nl.lagerdanvoordeklein-zadigeWest-Afrikaansecultivars,
Hetbelangvanhet1000-korrelgewichtblijktverderbijde
cultivar 68056welkekwaaantalzadenperplant enuitleveringspercentage weinigvanMatjanverschilde dochals
gevolgvanzijnkleinere zadeneenveellagere opbrengst
gaf« Datgrotezadendaarentegengeenabsoluutvereisteis
vooreenhoge opbrengstwordt enigszinsgedemonstreerd door
deWest-Afrikaansecultivars» Hetlage 1000-korrelgewicht
moet daargecompenseerdwordendooreengroteraantalzaden
perplant.Ditaantalbleek evenwelnietgrootgenoeg omde
opbrengstvanMatjangeheeltekunnenevenaren.
Alsvierdefactormoethiereigenlijknoghetaantal
peulenperplantwordenvermeld.Ditaantalwerdechterniet
bepaald.Wordt evenwelbedacht datdeviercultivarsvanhet
Spanishtype overwegend2-zadige peulenhaddenen68056overwegend3-zadige, danblijkt dathetaantalpeulenperplant

•

—
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voorde.Laatstecultivareenstuklagerlag danvoorde
overige.Aangezienhetaantalbloemenbijaardnoothet
aantalgevormdepeulenaltijdverovertreft (PORTANIER,
1957;GILLIER&SILVESTRE,1969),heeft eengering aantal
peulenwaarschijnlijkuitsluitend eenfysiologische oorzaak.
Inhoeverre eengroteraantalzadenperpeulen/of
grotere zaden,samengaatmet eenkleineraantalpeulen,en
omgekeerd,blijktnietuit deresultaten.Zodit echterhet
gevalisdanzouditopeenconstante productie-capaciteit
wijzenwaarbijverhogingvandeenecomponentverlaging
vandeanderebetekent.
Bijeventueelgewasfysiologisch onderzoeklijkthet
derhalvenuttigaandacht teschenkenaandegrootheden
1000-korrelgewicht,peulenperplant enzadenperpeul,in
hetbijzonderaaneeneventuele onderlinge samenhang.

6.LITERATUUR
COCHRAN,W.G.&k.M. COX,1966.Experimental designs.2nd
ed.Wiley&Sons,NewYorketc.
PORTANIER,E.J.,1957.Debeïnvloedingvandebloeibij
ArachishypogaeaL.Meded.LandbHoogesch,Wageningen,
57(2):1-116.
GILLIER,P. &P.SILVESTRE,1969.L'arachide.Maissonneuve&Larose,Paris.
WIEBK,J.P.,1970.Produktie enverdelingvandrogestof
bijArachishypogaeaL.cv.Matjanonderinvloedvan
hetplantverband.CELOSrapporten,32.

Landbouwhogeschool-Wageningen
CENTRUMVOORLANDBOUWKUNDIG ONDERZOEKINSURINAME

EENVERGELIJKENDE OPBRENGSTPROEFMETCOWPEA
(onderzoekproject 7l/l6)

J.P.Wienk

aprilI972

INHOUD

Biz.

1 . Samenvatting
2. Inleiding
3.Materiaalenmethoden
3.1«Plantmateriaal . . . . . . . .
3.2.Aanplant
3.3»Waarnemingenenverwerking
4.Resultaten
4.1.Opkomstenbloei
4.2.Oogstenopbrengst
5.Discussie
6.Literatuur
........

5
5
6
6
6
7
7
7
9
10
11

-5
1.SAMENVATTING
Met betrekking tothetgewasfysiologisch onderzoekaan
eenjarigegewassenwerd.indegrote droge tijdin1971een
vergelijkende opbrengstproefuitgevoerdmet cowpea (Vigna
unguiculata (L.)Walp.).Vijfcultivarswerdenvergeleken.
Drie ervanwarengeïmporteerduitNigeria,deoverigetwee
warenvanlocaleherkomst.
DetweeNigeriaanse cultivarsKwarraenYebbagavende
hoogste opbrengst,AfricanRed,vanlocaleherkomst,de
laagste.Deopbrengstenwarenoverhetgeheelgenomenvrij
laag.Ookdevegetatieve ontwikkelingvanalle cultivars
wasmatig.Deresultatenwordenvergelekenmet andereproevenenerwordtgeconcludeerd dat deoverhetalgemeenlage
opbrengstenwelkewordenbehaaldwaarschijnlijkeerderhet
gevolg zijnvaneensub-optimale plantgroottetentijdevan
debloei danvaneeninherentlaagpotentieelvanhetgewas.

2.INLEIDING
Tijdensdekleine droge tijdin1971werd eenvergelijkende opbrengstproefgedaanmet zes cowpea-cultivars
(Vignaunguiculatat(L.)Walp.)vanuiteenlopendehabitus
methet doelcultivarsvanuiteenlopend opbrengstniveaute
kunnenselecterenvoorgewasfysiologisch onderzoek (ERDMAN,
1971). Ondanks demorfologischeverschillenliependeopbrengstennietveruiteen,enverschildenzeweinigvande
productieswelkenormalitermet ditgewaswordengehaald.
Evenalsbijanderepeulvruchtgewassen isbijcowpea
hetaantalbloemengeenproductie-beperkende factor
(OJEHOMON,1970)«,
Uit eengroei-analytischevergelijkingvandriecultivarsvanverschillend opbrengst-niveau (OJEHOMON,I.e.)bleekdaterindevroegegroeistadiaweinigverschilbe-»
stondtussendezecultivarswat betreft totaal drooggewicht
enbladoppervlak,waaruit deauteurconcludeerde dat deopbrengstverschillengeengevolgkondenzijnvangroeiverschillenvóórdebloei.Daarentegenverschilden decultivarszeersterkinplantgrootte,zowelwatbetreft totaal
drooggewicht alsbladoppervlak, tijdensdebloei.Alhoewel
degrootsteplantenhetmeest opbrachten endekleinste
hetminst,warendeopbrengstenniet recht evenredigmetde
plantgrootte.
Uit onderzoekvanEZEDINMA (1966,1967)blijkt evenwel
datdevegetatieve groei totzeswekennazaai beïnvloed
kanwordendooruitwendige omstandighedenals temperatuur
enzonneschijn.Daarhethieromzaaidatum-proevengaatkan
eeninvloedvandefotoperiodenietwordenuitgesloten
(WIENK,1963).
AlhoewelvaneeninvloedvandedaglengteinSuriname
totdusverweinigisgeconstateerd,kunnendeverschillenin
temperatuurenzonneschijn tussendekleine endegrote droge
tijdmogelijk zodanig zijndatditdevegetatievegroeibeinvloedtwaardoordegroottevandeplantententijdevande
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bloeiverrevan optimaalis.Methet ooghieropwerdbeslotentoteengedeeltelijkeherhalingvan eerdergenoemdeopbrengstproefmet dienverstande datslechtsdrie
cultivarsuit deeerstegroepwerden opgenomenplustwee
locale,endatvanwege devruchtwisseling eenanderterrein
werdgebruikt.

3.MATERIAALENMETHODEN
3.1.PLANTMATERIAAL
Devijf cultivarsmethunCELOS-introductienummers
warenI.N.593 (69147),Kwarra(69148)enYebba (69158)
alleuit Nigeriageïmporteerd, enAfricanRed (68052)en
Blackeye (68051)vanlocaleherkomst.DeNigeriaanse
cultivarswarenreedseerderopgenomenineenvergelijkendeopbrengstproefwelkewerduitgevoerdindekleinedroge
tijd opeenfijnzandige,leemhoudendegrond (ERDMAN,1971).
DaarbijbleekI.N. 593eengedrongenplant tezijnmet
rechtopstaande bladstelen,meestalrankenvormend, en2-3
zijassenperplant tehebbenmetkorteinternodiën;Kwarra
waseenforserechtopstaandeplantmet rechopgaandebladstelen,rankendvormend,met 3-4 ca.30cmlange zijassen
perplantmetmiddellange internodiën;Yebbawas eenkleine,
gedrongenplantmetmin ofmeerhorizontale bladsteJen,
rankenvormend, enmet 4-5 ca.75cmlangezijassenmet
langeinternodiën.Dedriecultivarsblevengroentoten
methetrijpwordenvandepeulen.
Het droge zaaizaadwerd ontsmetmet 3gram Ceredon
(50$TMTD+5$COBH)perkgzaad.
3.2.AANPLANT
Deproefwerdgenomen opzwareleemgrond ophetCELOSterrein.Hetproefterrein bestaatuit 6m brede enigszins
bollebeddengescheiden doorontwateringsgreppelswelkein
verbinding staanmet deontwateringstrenzenvandeCELOSpolder.Alsvoorgewashad opdezebeddenpapajametkudzu
(Puerariaphaseoloides)gestaan.Dezebegroeiingwerdverwijderdwaarnadegrond tot opeendieptevanca.15cm
werd bewerktmet eenspitmachine.Nahet ophalenvande
greppelswaarbijdegrond overdebeddenwerdverspreid,
volgde eenbewerkingmet eenrotorkopeg.
Op28augustuswerdgeplant opeendieptevanca.
3 cm,driezadenperplantgat,ineenplantverbandvan
30x 30cm.Op3septemberwerdingeboet.Uitdunnentot
één. plantperplantplaatsvond zesdagenlaterplaats.
Debemesting bestonduit eengiftvannaarrata 200
kgNPK-mengmeststof (15+15+15)perhectare,welkeop
14septemberwerd toegediendingeuitjesterzijdevande
plantrijen.
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Methet oog opplaatselijke bodemverschillenwerdde
proef opgezetalseenonvolledige evenwichtigeblokkenproefmet 6herhalingen enblokkenvan3.Debruto-grootte
vandeveldjesbedroeg 25,92ra2ofwel16x18planten.
Develdjeswerdengeoogst alsdepeulendoodrijpwaren,
i.e.indeperiode 60-70dagennazaai.Depeulenwerden
ineengeventileerde droogstoofgedroogdbijeentemperatuurvan40oc.
Detotalehoeveelheid geregistreerderegenvalinde
periode tot70dagennazaai openkelehonderdenmeters
vanhetproefveld,bedroeg ruim 310mm.Deverdelingvan
dezeneerslag alsmedehetwekelijkse percentage zonneschijn
indezeperiode zijnweergegeveninPig.1.Daarnaastwerd
driemaalberegend enwel op23en27september,enop
20oktober,waarbijnaarschatting respectievelijk18,12
en18mmwaterwerdgegeven.
3.3.WAARNEMINGENENVERWERKING
Voorwaarnemingenwerdendebuitenste tweerijenrondom eenveldjenietmeegerekend.
Perveldjewerdengenoteerd (i)hetaantal openplantplaatsen 6dagennazaai, (ii)het tijdstipvaninbloei
komen, (iii)het tijdstipvandeeersterijpe peulen,en
(iv)hetaantalaanwezige plantenbijdeoogst.Eenveldje
werdgerekend inbloei tezijn,c.q. deeerste rijpepeulen
tehebben,zodraminstens10planteninbloeiwaren,respectievelijk eenrijpepeuldroegen.
Bijdeoogstwerdnadroging bij40°Chet-peulgewicht
bepaald,hetvochtpercentagevandezepeulenenhetuitleveringspercentage.Delaatstewerdenvastgesteld aande
handvaneenmonster.Hetvochtgehaltewerd bepaald door
droging bij85°Cineengeventileerde droogstoof toteen
constantgewichtwerd bereikt.Vanallegeoogsteplanten
werdvoortsnoggeteldhetaantalprimaire zijassen.De
verschillende gegevenswerdenverwerktvolgens (COCHRAN&
COX (1966;p.449).

4.RESULTATEN
4.1.OPKOMSTENBLOEI
Deopkomstvarieerde sterk (Tabel 1 ) . Zewaszeer
slechtvoorAfricanRedwaarongeveereenkwartvande
plantplaatsenopenwasgebleven.Deverklaringvoordeze
zeerslechte opkomstmoetgezochtwordenindekwaliteit
vanhetzaaizaad.Deoriginevanhet zaadvandezecultivar
wasnamelijk eenandere dandievandeoverige.
Zoalsuithetaantalaanwezigeplantententijdevan
denoogstblijktheefthetinboetenniethetverwachte
resultaatgehad.VoorAfricanRedwashetaantalopenplant-
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plaatsenbijdeoogstvrijwelgelijkaandatbijhetinboeten,terwijlhetvoorKwarraenBlackeye zelfsgroter
wasgeworden.Indeloopvandetijdverwelkten eenaantal
planten (damping-off), eenverschijnsel datzichmetname
bijKwarra,AfricanRed enBlackeye deedgevoelen.
Degegevensvoorhetaantaldagenvanzaaitotbloei
zijnenigszinsbeïnvloed doordeverschilleninaantal
plantentussendeveldjes.ZowasdebloeivanBlackeye
medelaat doordathet optweeveldjes enige tijdduurde
alvorens er10bloeiendeplantenkondenwordengevonden.
HetlaatsteveldjeBlackeye bloeide 9dagenlaterdanhet
eerste!DezeverschillenwarenvoorI.N. 5933,voorKwarra
1,voorYebba5envoorAfricanRedeveneens5dagen.
I.N.593was duidelijk devroegste bloeier,terwijlde
andereviercultivarselkaarniet zoveel ontliepen,uitgezonderdmisschienBlackeye.
Tabel1.Aantalopenplantplaatsen6dagennazaai,dagen
vanzaai totbloei,dagenvanzaaitotrijpheiden
aantalgeoogsteplantenperveldje
open
plantplaatsen
Cultivar

I.N. 593
Kwarra
Yebba
AfricanRed
Blackeye

aantal

#

18,8

11,2

2,4

1,4
9,3

15,7
42,9

25,5

6,6

3,9

geoogsti3
planten

dagen
,tot

dagen
tot

bloei

rijpheid

aantal

A

58,7
60,4
65,8
61,2
66,0

160,4
141,6
162,4
126,9
141,7

95
84
97
75
84

37,1
42,6
46,4
43,2
50,1

4.2.OOGSTENOPBRENGST
Hetaantal dagenvanzaai totrijpheid (Tabel1)was
hetlaagstvoordecultivarsI.N. 593,Kwarra enAfrican
Red.YebbaenBlackeyewarenenkele dagenlaterinditopzicht.Deverschillenwarenechterniet erggroot.
Deafzonderlijkeveldjeswerdengeoogstzodraalle
peulenrijpwaren.Daargeenderonderzochte cultivarswordt
gekenmerkt dooropenspringende peulenheeft degevolgde
wijzevanoogstengeennadelige invloedgehad opdeopbrengst.
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DecultivaraKwarraenYebbagavendehoogstepeulopbrengst (Tabel2)gevolgd doorBlackeye enI.N.593.
AfricanRedbrachthetminst op.Hetisniet onmogelijk
dathetrelatiefgroteaantal openplantplaatsenhier
debetaanis (Tabel 1 ) . DeuitleveringspercentagesverschildenweinigvoorYebbaendebeidelocalecultivars.
I.N«593haddeslechtsteuitleveringgevolgd doorKwarra.
Hetaantalaanwezige zijassententijdevandeoogst
geeft eenideevandematevanvegetatieve ontwikkelingvan
deplanten.AfricanRedwashet slechtstgevolgddoor I.N.
593«Yebbahad demeeste zijassen.
Tabel2.Peulopbrengsten (ton/ha;12$vocht),uitleveringspercentages enaantalzijstengelsperplant ten
tijdevandeoogst

Cultivar

opbrengst

uitl. percent.

±°» 12
I.N. 593
Kwarra
Yebba
AfricanRed
Blackeye

1,26
1,64
1,66
1,05
1,27

zi jsten,gels/plant

+ 0,3
65,7
70,2
73,7
72,3
72,7

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

5.DISCUSSIE
DeopbrengstenvandedrieNigeriaanse cultivarsverschildennietveelvandieindekleine droge tijd opeen
zandgrond gehaald.VoorI.N. 593,KwarraenYebbawerden
toenpeulopbrengstengenoteerdvanrespectievelijk1,35, 1,52
en1,60+0,12 ton/ha,metanderewoordeneenietshogere
opbrengst"voorI.N. 593eneenwatlagerevoordebeideandere
cultivars.Ookwat deuitleveringspercentages betreftweken
degevondenwaardenweinigafvandieeerdergenoteerd.Ze
warentoen66,3,70,9en75,2voorrespectievelijkI.N.593,
KwarraenYebba.Hetlagereuitleveringspercentage voor
I.N. 593lijkt derhalve eeneigenschapvandezecultivar.
Devegetatieve ontwikkelingwasdezekeerevenwelminder.Hetaantalzijsteiigelsperplantindevorige opbrengstproefwasnl.hoger,eenverschildat echternauwelijksinde
opbrengstentotuitingkomt.Hetisniet duidelijkwaardoor
deplantenzichnuvegetatiefmindersterkontwikkelden.Een
veldproefvooreengrcei-analytischevergelijkingvandecultivarsAfricanRed enP.I.221731welke ongeveergelijktijdig
met deonderhavige proefwerdgeplant,gafeenzeergoedevegetatieve ontwikkelingvanbeide cultivarstezien.Voor
AfricanRedwerd bijhetplantverband 30x30cmeenwaarde
voor demaximale bebladeringsindexvan5,37genoteerdterwijldeuiteindelijke opbrengst 2,31 ton(drooggewicht!)
peulen/habedroeg (ANON.,1971).Deplantenindezeproef

-11-

vertoondenvanafopkomst eenzeersterkevegetatievegroei,
hetgeenniethetgevalwasindeonderhavige opbrengstproef•
Hetresultaatvandezegroei-analytischevergelijking ondersteunt overigens OJEHOMON'S(1970)opvatting datdeplantgrootte tentijdevandebloeibelangrijkisvoordeopbrengst.
Datindebovenbeschreven opbrengstproefwederommatige
opbrengstenwerdenbehaaldhangt danookmogelijk samenmet
debeperktevegetatieve ontwikkelingvanhetgewas.Dat
onderSurinaamse omstandigheden dergelijke opbrengstenmeer
regelzijndanuitzondering behoeft danookgeenkwestiete
zijnvaneenlaagpotentieelmaarhangtmogelijk samenmet
eentetrage entegeringevegetatieve ontwikkelingvande
planten.Hetverdientmogelijk aanbeveling omtetrachten
nategaanwelke deoorzakenzijnvaneensub-optimalevegetatievegroeivancowpeaalvorensverschilleninopbrengstpotentieel tussencultivars teanalyseren.
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