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VOORWOORD. 

De stoot tot dit onderzoek is uitgegaan van de "Commissie inzake 
Wateronttrekking aan den Bodem", welker Voorzitter, de heer E. VAN DISSEL, 
toen Directeur van het Staatsboschbeheer, het verzoek tot mij richtte den 
eventueelen invloed van het verschil in waterstand op enkele bloembol~ 
gewassen op een of andere wijze zoo mogelijk kwantitatief vast te stellen. 
Voor dat onderzoek, in verband met het werk der commissie, waren slechts 
twee jaren beschikbaar. Het werd begonnen einde October 1934 en eindigde 
in September 1936. Intusschen waren de uitkomsten aanleiding om het 
onderzoek niet af te breken en daaraan althans nog een derde jaar vast 
te knoopen om het plantkundig en practisch belang. Na deze drie- jaren 
wordt dit onderzoek nog verder voortgezet en afgerond. Maar ik meende, 
dat de plantkundige uitkomsten van deze drie jaren thans niet langer 
mochten blijven liggen en ook voor den practicus in het belang van de 
cultuur moesten worden openbaar gemaakt . . Zeker zou men ter com~ 
pleteering eerst nog wel een drietal jaren kunnen voortgaan met gegevens 
te verzamelen. Maar het was mijn overtuiging, dat hetgeen tot dusver reeds 
aan den dag kwam, thans ook aan de praktijk moest worden meegedeeld. 
En bovenal is het noodig na 3 jaar de gevonden gegevens reeds te schikken 
en toe te lichten, omdat een grooter aantal proefnemingen onder verschil~ 
lende omstandigheden en met verschillende gewassen met een nog veel 
grooter materiaal aan cijfers voorloopig ongewenscht is voor den lezer. 
Daarom werd besloten de uitkomsten als een eerste deel in deze verhande~ 
ling samen te vatten, terwijl wij hopen in staat te zijn na 3, hoogstens 4 jaar, 
in een tweede deel de aanvulling daarop te geven. 

Inzonderheid wil ik in dit voorwoord den nadruk er op leggen, dat de 
samensprekingen, de voorstellen en de critiek van de leden der "Commissie 
inzake Wateronttrekking aan den Bodem" van veel beteekenis en invloed 
zijn geweest bij den opbouwen de uitbreiding van dit onderzoek. Het is 
hier de plaats tot deze Commissie een woord van dank te richten voor deze 
samenwerking, die behalve voor een speciaal geval. ook voor de algemeene 
belangen der bloembollencultuur en haar wetenschappelijke kanten, van 
beteekenis is geweest. Geheel aan haar initiatief is het immers te danken, 
dat dit soort onderzoek werd ter hand genomen. Daarbij heeft het Bodem~ 
kundig Instituut te Groningen, Directeur Dr. J. HISSINK, door vele 
bepalingen van het watergehalte in de proefbakken ons werk gesteund. 

Daarnaast denk ik ook met erkentelijkheid aan de vele inlichtingen van 
Ir. K. VOLKERSZ, Rijkstuinbouwconsulent te Lisse en aan de belang~ 

stelling van mijn collega THAL LARSEN en de hydrologische ophelderingen, 
die hij mij menigmaal 'verstrekte. Geheel dit onderzoek trouwens, al is het 
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slechts een eenvoudig beginnen, heeft mij onder den indruk gebracht van 
de zeer groote beteekenis, die de hydrodynamica van den bodem voor de 
landbouwwetenschap en dus ook als studievak voor de Landbouwhooge~ 
school bezit. 

Bij uitzondering mag ik tenslotte ditmaal ook een woord van dank richten 
tot hen, die met mij samenwerken in laboratorium en proeftuin, daar de 
voortdurende zorgen voor deze proeven, de regeling van een vaste hoeveel~ 
heid regen~voorziening, de zeer talrijke inspannende wortelmetingen en zoo 
meer, veel eischen stelden, waaraan in die jaren met opgewektheid werd 
voldaan. 



§ 1. Inleiding. 

De belangrijkste bolgewassen uit de NederIandsche culturen worden 
gekweekt in een gebied waar een hooge grondwaterstand voorhanden is, en 
het is algemeen bekend, dat de meeste dezer bolgewassen ook bij de beste 
behandeling in particuliere tuinen op hoogere gronden langzamerhand of 
in een paar jaar sterk achteruitgaan en telkens weer door nieuwe bollen uit 
de echte cultuurstreek moeten worden aangevuld. De geschiktheid van de 
gronden in die streek wordt, behalve door de chemische samenstelling, 
blijkbaar in hooge mate en misschien wel in de eerste plaats bevorderd door 
den betrekkelijk hoogen grondwaterstand. Maar wij beschikken over geen 
enkel vast bewijs, welke waterstand voor de hoofd~bolgewassen de beste is. 
Ja, wij hebben geen exact bewijs, of het er eigenlijk wel veel toe doet of de 
gemiddelde waterstand bijv. 60 cm of 70 cm onder het maaiveld ligt. Vooral 
het kwantitatief verschil in opbrengst, bijv. bij 10 cm niveau~verschil. is niet 
bekend. Die opbrengst uit zich in dit geval in den groei der bollen. Onder 
groei der bollen wordt hier verstaan het gewicht der geoogste eenjarige 
bollen en - bij meerjarige. nog kleine bollen - de gewichtstoename, die 
men in den zomer na het rooien constateert. 

Wel beweerde de practijk zelve, dat bijv. bij Hyacinthen een grond~ 
waterstand van 60 of 55 à 60 cm de optimale zou zijn en verder werd mij 
zelfs verzekerd dat de kweeker in het algemeen een verschil van 5 cm reeds 
van beteekenis ach t. 

Vóór de hier te beschrijven onderzoekingen plaats vonden, stond 
schrijver dezes eenigszins sceptisch tegenover deze laatste bewering en in 
ieder geval ontbrak iedere schatting wat zelfs 10 cm niveau~verschil zou 
veroorzaken aan de opbrengst. 

Er is slechts een reeks van proeven, die in 1920-1926 bij het Labora~ 
torium voor Plantenphysiologisch Onderzoek genomen zijn, die ik hier even 
zou willen vermelden. Het ging er toen om, dat wij daar op het hooge 
terrein van den Wageningschen Berg gemetselde bakken met een vasten 
waterstand moesten hebben, ten einde bolgewassen ook zooveel mogelijk 
onder de cultuuromstandigheden van het Westen des lands te kunnen 
kweeken. Daartoe werd reeds tijdens den bouw van het laboratorium een 
terrasbak geconstrueerd, die vóór een slootje heeft en parallel daarmee een 
aantal vakken. Deze zijn door waterdichte steenen muren van elkaar en van 
het slootje gescheiden, maar staan, wat het grondwater betreft, in open 
verband met elkaar door open poortjes op den bodem en door een drainage 
van baksteenpuin en grof grind over den geheelen bodem. Boven het grove 
grind ligt een laag fijn grind, dan een laag grof rivierzand en daarna het 
duinzand. Door deze geleidelijke overgangen wordt een inzakken der 
drainage voorkomen. Het peil van het slootje kan op een bepaalde hoogte 
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worden gehouden; de bodem van het geheel is horizontaal. de vakken 
hebben naar achter toe oploopende zijwanden. Deze vakken kunnen meer 
of minder hoog met grond gevuld worden; waarbij wij later geregeld de 
beste soort versch~afgegraven duinzand gebruikten. 

Zoo waren we in staat Hyacinthen te kweeken bij waterstanden van 
40 en 60 en 80 cm beneden het maaiveld. Dit was een grove oriëntatie, die 
ons intusschen reeds in 't eerste j:::ar 1920---1921 leerde, dat 60 cm de 
gunstigste van deze standen was. Het was toen zaak voor ons dit spoedig 
ongeveer te weten, omdat daarna verdere cultuurbakken op het terrein 
konden worden geconstrueerd, gebaseerd op een grondwaterstand van 
60 cm beneden het maaiveld, terwijl desgewènscht dit maaiveld altijd nog 
iets verhoogd of verlaagd kon worden. Intusschen kweekten wij die bollen 
drie jaren met dezelfde grondwaterstanden 40-60 en 80 cm voort, waar~ 
door ze eenvoudig steeds verder in gewicht gingen divergeeren. Die reeks 
werd nog eens 3 jaar herhaald, wéér uitgaande van 2~jarige hyacinthen 
van 7-8 cm omtrek. Want de eerste serie was een sterke proef geweest, 
daar direct het eerste voorjaar 1921 langdurig zeer droog was. In die 2de 
reeks die in 1923/1924 begon, viel véél meer regen, en door dit verschil 
deden wij de ervaring op, dat bij véél regen de grondwaterstand - al werd 
deze bij ons ook constant gehouden - een minder sterke rol speelde dan 
in drogere jaren. 

Dit laatste spreekt welhaast van zelf; maar ik heb in 't kort even aan deze 
oude, oriënteerende en niet gepubliceerde proeven willen vastknoopen, om 
precies mee te deelen, in hoeverre en hoe weinig gedetailleerd wij ongeveer 
over dezen waterstand op de hoogte waren, toen op onzen weg de vraag 
kwam door de "Commissie inzake Wateronttrekking aan den Bodem" aan 
ons gesteld, om dit vraagstuk eens wat precieser te beantwoorden. Het 
weinige, wat er ons door genoemde proeven van bekend was, volstond 
destijds voor ons doel, maar liet tevens nog veel ruimte over om omtrent 
de beteekenis van 10 cm, laat staan 5 cm hooger of lager waterstand, geheel 
in het onzekere te verkeeren, ook doordat in die proeven de factor regenval 
aan de natuur overgelaten werd. 

Daar van bedoelden terrasbak is gebruik gemaakt bij de hier volgende 
proeven, heb ik dezen hierboven reeds in hoofdtrekken beschreven. Verder 
zij daarvoor verwezen naar fig. I, en naar de beschrijving in Mededeel. 
No. 7 (1923). 

§ 2. Opzet der proeven 1934-'35. 

In het eerste jaar werd alleen gewerkt met het kostbaarste en - wat 
den bodem betreft - meest kieskeurige gewas: de hyacinth. Daarbij werd 
in hoofdzaak de in de cultuur belangrijkste variëteit I'Innocence gekozen. 
Als vergelijking verzocht ik echter den heer VAN LIEROP, kweeker, en 
Ir. VOLKERSZ, als Rijkstuinbouwconsulent, mij omtrent een andere variëteit 
te adviseeren die veel van I'Innocence verschilt. Aldus werd be~ 

sloten tot de rose Gertrude. L'Innocence toch geldt als een sterke variëteit, 
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die vrij veel verdragen kan, maar deze is een z.g. "grofwortelige", d. w. z. 
zij bezit een niet zoo groot aantal wortels, die echter vrij dik zijn. Daar~ 
entegen is Gertrude "fijnwortelig", - zij bezit een veel grooter aantal 
dunnere wortels (Zie hiervoor uitvoerig § 6). Het is duidelijk, dat juist de 
afwijking in deze organen voor het vraagstuk van de watervoorziening wel 
eens verschillen kon opleveren en wij dus met deze twee uiteenloopende 
variëteiten een goed stuk van de hyacinthencultuur omvatten. Dit was van 
belang, omdat wij slechts met beperkte ruimten konden werken. 

Voor deze proeven werden vrij kleine bollen gekozen, omdat het er om 
ging den g roe i der bollen onder verschillende omstandigheden te ver~ 
gelijken. L'Innocence werd uitgekozen met omtrekken binnen 11.5 en 
12.5 cm, bij de planting gemiddeld 28,7 g per bol wegend; Gertrude binnen 
11.0 en 12.5 cm, gemiddeld 24,3 g per bol wegend. Bovendien werden 
alle bollen stuk voor stuk gewogen en volgens een vaste nummering 
geplant. 

Deze proeven, dus die planting, hadden plaats te Wageningen in groote, 
gemetselde bak~en, die nader besproken worden ,en waarmee verschil~ 

lende grondwaterstand en konden verwezenlijkt en gehandhaafd worden. 
Als standen onder het maaiveld waren voor het eerste jaar 60-70-80 
en 90 cm gekozen. 

Wanneer wij toevalligerwijze een zeer nat of een zeer droog jaar zou~ 
den krijgen - en wel speciaal nat of droog in de belangrijkste maanden 
Februari tot Juli - dan zou de proef aan waarde zeer veel verliezen. Het 
was daarom noodig de proeven ook onafhankelijk van den regenval te 
maken, d. w. z. om allereerst aan de proefplanten een gemiddelde normale 
regenvoorziening te bezorgen. Daar het echter mogelijk is, dat alleen in 
droge jaren nadeel van een te lagen waterstand zou aan den dag treden en. 
anderzijds een nat jaar die nadeelen misschien wel - misschien ook niet -
zou kunnen opheffen, werd het van belang geacht de proeven nog verder 
te splitsen, door ze ten deele een zeer nat, ten deele een gemiddeld en ten 
deele een zeer droog regenjaar te bezorgen. Wij willen hier direct wat 
meer uitvoerig toelichten op welke wijze en op welke gronden deze regen~ 
voorziening werd geregeld. 

Regen~voorziening. Voor het droge jaar is eerst uitge~ 
gaan van 1921 als maatstaf voor het geheele jaar, zijnde het droogste jaar 
sinds 1857: regenval te Katwijk 446 mm, echter te Vlissingen 397 mm, te 
Oudenbosch, Gemert en Maastricht nog minder. (Het jaargemiddelde over 
28 jaar is in deze zuidelijke plaatsen 644 tot 672, te Katwijk -- en na 
1928 te NaaldWijk - over 39 jaar 728. Dus het zuiden des lands is in 't 
algemeen droger dan het westen van Zuid~Holland). Aangenomen wordt 
nu voor het droge jaar 400 mm, wat zich dus in Zeeland voordeed. 

De verdeeling van den regenval in 1921 was echter voor het eerste half~ 
jaar niet zoo ongunstig als in 1929. In de 6 maanden Februari tot en met 
Juli viel er in 1921: 151 mm van de 446 mm (te Katwijk); in 1929 viel er 
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149 mm van de 538 mm (te Naaldwijk). Bij dezen, ongeveer gelijken, regen~ 
val over de voor dit gewas belangrijkste zes maanden, werd voor de 
verdeeling over die maanden 1929 nagevolgd: o.a. omdat Februari en 
Maart, dus kort voor den sterken groei, uiterst droog waren (resp. 4 en 
9 mm); verder ook omdat Januari 1929 slechts 20 mm had gehad, maar in 
1921 met 79 mm ver boven het maandgemiddelde (48 mm) was gekomen. 
Over de maanden Aug.-Dec. werd het restant van 400 mm in de proeven 
gelijk verdeeld (45 à 46 mm p. mnd). hetgeen in 1921 ook tamelijk wel 
het geval was (resp. 44-31-42-48-41 mm). 

Aldus is het droge jaar in de proeven exceptioneel ongunstig (400 mm 
per jaar en de eerste belangrijkste 7 maanden met de ongunstige verdeeling 
van 1929). Maar toch zóó, als het kan voorkomen. Immers na het zeer 
droge j a a r 1921 leverde reeds 1929 een even droog voorjaar. Aldus werd 
de regenval voor ons droge jaar in mm: 

Jan. 20 April 37 Juli 42 
Febr. 4 Mei 14 Aug. 46 
Mrt 9 Juni 43 Sept. 46 

Oct. 46 
Nov. 45 
Dec. 45 

Gemakshalve werden deze 12 maanden veranderd in 13 maanden van 4 
weken om moeilijkheden of beslissingen bij den maandovergang op Zater~ 
dag-Zondag te vermijden. Deze regeling - waarbij de maand~bedragen 
evenredig verdeeld werden - verandert verder niets aan het wezen der 
zaak. 

Het gemiddelde jaar. Het landgemiddelde bedraagt over 28 jaar 
691 mm; te Katwijk en Naaldwijk over 39 jaar 728 mm; voor een gemid~ 
deld jaar werd nu rond 700 mm gekozen. Wanneer wij nu verder eenvoudig 
het maand gemiddelde nemen van 39 jaar dan wordt de regenval al te 
gelijkmatig verdeeld. Wij zijn allereerst uitgegaan van het feit. dat de 
regenval van 1 Dec.-1 Juni. als gemiddelde van 39 jaar, te Vlissingen 
270 mmo te den Helder 268 mm bedraagt; die van 1 Juni-1 Dec. resp. 
402 en 400 mmo Deze verhouding van 2 : 3 over die 2 jaar~helften is in de 
proeven aangehouden. Zoodat van de 700 mm er 280 tusschen 1 Dec. en 
1 Juni en 420 van 1 Juni tot 1 Dec. werd toegediend. Voor de verdere 
verdeeling over de afzonderlijke maanden werd nu de verhouding der 
maand gemiddelden van Katwijk (later overgaande op Naaldwijk) genomen. 
omgerekend op 280 en 420 mm voor de genoemde 2 jaar~helften. Dit geeft 
dan in mm: 

Dec. 60 
Jan. 40 
Febr. 40 

Mrt 46 
April 47 
Mei 47 

Juni 56 
Juli 67 
Aug. 87 

Sept. 65 
Oct. 85 
Nov. 60 

Ook hier vertoon en dan de eerste maanden des jaars nog een wat 
onnatuurlijke gelijkmatigheid; maar dat is dan ook het maand~totaal. terwijl 
de verdeeling, die grootendeels aan de natuur wordt overgelaten (zie 
onder) vanzelf normale schommelingen in de proeven brengt. Het voor~ 
naamste is. dat in deze proeven met gemiddelden regenval het feit werd 
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verwerkelijkt, dat het halfjaar Dec.-Juni zóóveel droger is dan Juni-Dec., 
overeenkomstig de gemiddelden van 39 jaren. 

Het natte jaar. In een zeer nat jaar komt de regenval toch nog uiterst 
zelden boven 900 mmo Van 1911 tot 1933 deed zich dit alleen te Katwijk 
aan Zee voor, in 1912 (926 mm) en 1915 (906 mm). terWijl nergens elders 
de 900 mm werd overschreden. (In 1930 werd te Maastricht 900 mm 
bereikt.) Aldus werd 900 mm als uiterste voor een nat jaar aangehouden. 
Maar verder moeten wij om deze cultuur weer den nadruk leggen op de 
eerste helft van het jaar. In 1912 waren juist de belangrijkste maanden 
April en Mei beneden normaal. de groote regenval kwam pas in Augustus 
tot December. Ook in 1915 waren April en Juni beneden het normale: 
de zware regenval lag hier in Januari, November en December. In 1916 
waren de 6 maanden Jan. tot Juni alle boven normaal. samen 424 mm, dus 
bijna de helft van 900 mm, terwijl die maanden anders aanzienlijk beneden 
de helft van 't jaar blijven. Zoo werd de eerste hçlft van 1916 gekozen. 
Voor de 2de helft werd in hoofdtrekken het regenrijkere jaar 1915 gevolgd, 
echter met eenige wijzigingen om op de totaal som van 900 uit te komen. 
Daarvoor werd de anders zoo regenrijke Octobermaand, met slechts 36 mm 
in 1915, op 46 gesteld: Nov. en Dec. werden op 100 mm afgerond (tegen 
120 en 123 mm in 1915). Wij gaven dus aan onze proeven deze 900 mm 
aldus verdeeld: 

Jan. 61 
Febr. 66 
Mrt 80 

April 67 
Mei 52 
Juni 98 

Juli 90 
Aug. 70 
Sept. 70 

Oct. 46 
Nov. 100 
Dec. 100 

In dit natte jaar zijn nu de gemiddeld natste maanden Aug. en Oct. juist 
beneden het normale, maar die maanden doen er voor deze proef niets 
toe, daar in dien tijd de bollen buiten den grond zijn. Ze werden pas half 
Nov. geplant. Het belangrijkste is, dat hiermee een geval werd gevolgd 
(1916) waarbij het eerste halfjaar (Jan.-Juli) exceptioneel nat was. 

Betreffende dit punt van gedoseerden regenval werd nu aldus te werk 
gegaan. Over de plantbakken werden waterdichte, witte zeilen gespannen, 
die nog zooveel mogelijk licht door lieten. Zij liggen 60 à 80 cm boven het 
maaiveld en rusten op een stellage van hoek~ en T ~ijzers door middel van 
holle maar zware ijzeren pijpen, die als "roeden" in een zoom aan onder~ 
en boveneinde van het zeil zijn genaaid en aan de uiteinden uitsteken. Van 
deze ijzeren pijpen steunt de één op de hellende randijzers der stellage en 
wordt met het zeil hierlangs neergerold en opgerold. Dit gebeurt door de 
andere pijp, die vast ligt maar draaibaar is en met een zwengel bewogen 
wordt om het zeil op~ of af te rollen. Deze zeilen steken voldoende buiten 
het maaiveld uit om ook scheef invallende regens tegen te houden (-+- tot 
een hoek van 45°) . 

Om echter zoo min mogelijk licht weg te nemen en om den regenval 
zooveel mogelijk op natuurlijke wijze te geven, werden aan het begin van 
iedere maand (bij ons vier weken) de zeilen opgerold gelaten. De regenval 
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werd dagelijks op het terrein opgenomen. Werd de gestelde hoeveelheid 
binnen die periode bereikt, dan werd het zeil de resteerende dagen neer~ 
gelaten bij regenweer, des nachts en bij dreigenden regen. Wanneer eenige 
dagen vóór het einde van een vierweeksche periode het bedrag bijna bereikt 
was, dan werd reeds geschermd, omdat men anders door een zwaren regen~ 
nacht te ver over het gestelde kwantum zou kunnen heenschieten. Werd 
in die periode de hoeveelheid echter niet bereikt, dan werd het ontbre~ 
kende door een zeer zorgvuldige, gelijkmatige begieting er bij gegeven, 
verdeeld over één of meer dagen. Deze hoeveelheid werd dus precies in 
mm regenval per plantvak uitgerekend. Daarbij werd, daar een gieter tot 
slot steeds een sterke straal op één plek laat vallen, de hoeveelheid water, 
waarbij de gieter dit gaat doen, in den gieter gelaten en dus niet mee~ 
gerekend. Een klein tekort of teveel, dat door toevallige omstandigheden, 
soms bij verrassing, wel eens kan optreden, werd vereffend door toevoeging 
aan of aftrekking van de volgende maand. 

Met al deze voorzorgen en overwegingen, die in de allereerste weken 
veel tijd en proefneming kostten - vooral wat betreft de doelmatige 
scherming - is ons doel zeer bevredigend benaderd. De nauwkeurigheid 
daarbij is zeker over~voldoende als men denkt aan de natuurlijke grilligheid, 
die in 't eene of het andere jaar een gemiddeld, nat of droog jaar ver~ 
toon en kan in den loop der maanden. 

Het natte en droge jaar kon - wegens beperkte ruimte - alleen bij 
lïnnocence worden uitgevoerd; Gertrude kreeg gemiddelden regenval. 
Bovendien werden nog enkele proeven toegevoegd en wel door lïnnocence 
geen regenwater te geven, maar enkel grondwater, en wel 60-75 en 
90 cm onder 't maaiveld. Dit interesseerde ons voor de vergelijking. En ten 
slotte werd ook een klein vak met duinzand gevuld en met lïnnocence 
beplant, met 700 mm regenval, maar "zonder grondwater", d.w.z. dit vak 
lag dus op den Wageningschen berg, had geen afsluitenden bodem, maar 
enkel zijdelingsche wanden. 

De plantbakken. Hierover dient nog een enkel woord ter aanvulling 
gezegd. Voor de zoo~even genoemde proef zonder hemelwater stonden 
slechts 3 kleine vakken ter beschikking, gelegen tegen het wortelhuis, zie 
fig. 1: voor uitvoerige beschrijving, zie eveneens Meded. No. 7. Natuurlijk 
werden de proefbollen daarbij alleen geplant in dat gedeelte, dat niet 
bov'en de ondergrondsche scheef~loopende glazen ruiten ligt. De waterstand 
kon op het peil 60-75-90 cm onder het maaiveld gehouden worden, 
doordat in eIken bak een vierkante koker in één hoek is uitgespaard, die 
onderin open staat naar den bodem van den geheelen bak met de reeds 
beschreven draineerende lagen. Door dien koker wordt de stand waargeno~ 
men, en geregeld op het aangenomen peil gehouden, doordat een te veel 
door een opening op de juiste hoogte wegvloeit en een te weinig tijdig 
aangevuld wordt. 

Voor het gemiddelde regenjaar, dus met l'Innocence en Gertrude, werd 
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de terrasbak (zie fig . 1) gebruikt, reeds in 't begin kort beschreven, in 
genoemde publicatie uitvoerig verklaard, waarbij thans nauwkeurig de 
waterstanden van 60-70-80 en 90 cm onder het maaiveld werden ver~ 
wezenlijkt. Dit gedeelte der proeven is voor ons doel eigenlijk het 
belangrijkst. 

Voor het droge en het natte jaar werd een bak gebruikt (zie fig . 1). 
die overlangs uit 2 rijen van 4 vakken bestaat, gescheiden door een 
"slootje". Alle vakken zijn 100 cm diep, van elkaar door waterdichte 
muurtjes gescheiden, maar op den bodem door open poortjes ml!t het 
slootje communiceerend; de vakken zijn alle weer gedraineerd met puin, 
grof grind, fijn grind, grof rivierzand en verder met duinzand gevuld. 
In het slootje van het 60 cm~vak staat het water op 60 cm onder het 
naburige maaiveld; te veel regenval watert af door een pijpje naar het 
slootje van het 70 cm~vak, dat op zijn beurt bij verdere toevloeiing afwatert 
door een buis tot gelheel buiten den plantbak Op dezelfde wijze wordt 
in de andere lengtehelft het water op 80 en 90 cm beneden het maaiveld 
gehouden. Natuurlijk zijn alle muurtjes te voren op onderlinge water~ 
dichtheid beproefd en doelmatig afgepleisterd. Overtreft de verdam~ 

ping den regentoevoer, dan wordt door aanvulling van het water in de 
slootjes het niveau - zoo noodig dagelijks - op het juiste peil gebracht. 

In alle bakken. reikt het duinzand~zelf, waarin de bollen geplant 
worden, altijd eenige cm in het grondwater, dus beneden het phreatisch 
niveau, opdat de capillaire opstijging werkelijk in dit duinzand plaats vindt. 

Over het watergehalte in de bakken wordt een nadere beschouwing in 
§ 15 en 16 geg'even. Alle proeven ontvingen eenzelfde in de praktijk 
gebruikelijke bemesting. 

Samenvattend werden dus de volgende 20 proeven in 1934-1935 uit~ 
gevoerd: 

Regenval 900 mm 700 mm iOO mm o mm 

Variëteit I'Innocence I'Innocence I Gertrude I'Innocence l'Innocence 

60 60 60 60 60 

70 70 70 70 -
75 

Waterstand 80 80 80 80 

90 90 90 90 90 

- (/) - I - -

Voor dit jaar werd met één soort duinzand gewerkt van vrij grove 
korrel. waarin bij de gegeven dichtheid van de korrelligging in deze bakken, 
de capillaire opstijging -+- 22Y2 cm bedraagt. Of - voor ons doel prac~ 
tischer uitgedrukt, - waarbij 22Y2 cm boven het phreatisch oppervlak nog 
-+- 20 volumenprocenten water gevonden worden. In § 15 en 16 komen wij 
overigens op het watergehalte op verschillenden tijd en op verschillende 
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diepte - en op het gedrag en watergehalte der bakken voor en na kunst~ 
matige beregening uitvoerig terug. 

§ 3. Verloop en uitslag der proeven 1934-'35. 

In de 20 boven beschreven proeven willen wij dus de gewichtsvermeer~ 
dering vergelijken onder die verschillende omstandigheden. 

a. Daarbij houde men allereerst het volgende in het oog. Kleine bollen 
van 5 cm worden in het gunstigste geval het volgend jaar -+- 8 cm, daarop 
gemiddeld b.v. 12 cm, dan -+- 15 cm, eindelijk 17 à 18 cm en tenslotte kan 
nog gemiddeld 19 à 20 cm bereikt worden. De bolomvang neemt dus 
tenslotte niet meer toe. De praktijk rekent bij planten en in den handel met 
cm~omtrek. Wil men den oogst beoordeelen, dan moet men rekenen met de 
gewichtsvermeerdering. Wordt een bol in den loop der jaren dus 5-8-12 
-15-17 enz. cm, dan is dit uitgedrukt in een lineaire grootheid. De inhoud 
of het gewicht zal bij de -+- ronde hyacinthenbollen ten naastebij volgens 
de derdemachten van bovenstaande cijfers klimmen. Dat is bij 5 op 8 cm 
in een verhouding van 1 op ruim 4; bij 8 tot 12 cm in een verhouding van 
1 op ruim 3; bij 12 op 15 cm van 1 op bijna 2 enz. M.a.w. voor het 
vergelijken der uitkomsten dient men in verschillende proeven uit te gaan 
van materiaal. dat uitgekozen is op ongeveer den zei f den omtrek. AI 
ons materiaal varieerde bij I'Innocence in October 1934 van 11 Y2 tot 
12Y2 cm; bij Gertrude van 11 tot 12Y2. Duidelijk is dus dat iemand die 
met kleinere bollen zou werken een veel hooger procent aan gewichts~ 
vermeerdering zou krijgen bij gelijke omstandigheden. Bij vroegere op~ 
brengstproeven na verschillende temperatuurbehandeling met kleinere bollen 
vonden wij inderdaad deze veel grootere gewichtstoename, althans in 
procenten. Neemt men kleine bollen, dan zou men al zeer kleine moeten 
kiezen, daar anders een deel wel, een deel niet bloeit, hetgeen bij de op~ 
brengst een grootere ongelijkheid kan veroorzaken. Wij meenden voor deze 
proeven niet met zeer kleine bollen te moeten werken, maar dus met tamelijk 
kleine bollen, die allen bloeien en toch nog flink in gewicht toenemen. 

b. Alle bollen werden na ontvangst op 31 Oct. '34 tezamen gewogen 
en vervolgens in de eerste dagen van November elk afzonderlijk gewogen 
en genummerd. Volgens die nummering werden zij daarna geplant op 10 cm 
diepte. Hoewel van weinig belang voor het eindresultaat geven wij volgende 
korte aanteekeningen over den stand van het gewas in het voorjaar. 

18 Maart '35, l'Innocence. 
Bij 900 mm regenval. 60-70-80-90 cm waterstand, komen alle juist 

boven; alle gelijk. 
" 400 mm , 60-70-80-90 cm, komen reeds flink boven. 

.. 700mm 

Zonder regen 

alle gelijk, verder dan 900 mmo 
• komen allen flink op. 60 cm 't verst, 80 cm iets 

minder ver. 
, 60-75-90 cm, alle spruiten zichtbaar, wat onge~ 

lijkmatig, 60 cm iets minder ver. 
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Bij het opkomen zijn bij bovenstaande l'Innocence~proeven de verschillen 
slechts minimaal en zonder duidelijk verband met den waterstand. 

Bij G e r t r u de komen op 18 Maart, bij 60 cm, de bollen eveneens 
op; bij 70 cm ook, maar minder ver; bij 80 en 90 cm nog niet. Hier schijnt de 
waterstand even zijn invloed te doen gelden. Dit is denkbaar, daar Gertrude 
veel rijker beworteld is dan de vroege l'Innocence. 

23 à 29 April '35, l'Innocence. 

Bij 900 mm, 

Bij 400 mm, 

Bij 700 mm, 
Zonder regen, 

700 mmregen 

60--70--80--90 in vollen bloei, nog geen zichtbaar 
verschil in bloei en in bladlengte (lengte tros en loof van 
enkele gemeten). 
alle in bloei, maar in 80 en 90 cm blijven enkele nog 
achter, tros~ en bladlengte vertoonen van 60 tot 90 cm 
hier een merkbare daling in lengte. 
alles in bloei en geen merkbare verschillen. 
60-75-90; die met 60 cm nog zeer gelijkmatig; bij 75 
en 90 cm afnemende lengte van tros en loof. sommige 
trossen, hoewel ook bloeiend, komen niet uit het loof 
omhoog. 
zonder waterstand; gelijkmatiger dan zonder regen 
75 cm waterstand, bloei iets later beginnend. 

Op 29 April worden alle trossen van l'Innocence gerist. 

G e r t r u d e (700 mm) begint 23 April in bloei te komen; thans geen 
merkbaar verschil in tros~ en looflengte; 3 Mei alle gerist. 

Op 6 Mei zijn van Gertrude 80 en 90 cm de toppen der bladen geel, bij 
70 cm ook enkele toppen; l'Innocence zonder regen 90 cm krijgt ook gele 
blad toppen. 

Later, half Juni zijn .de sterkste tegenstellingen tusschen groepen met 
totaal verdroogd en nog bijna geheel groen loof te zien. 

In den bak met 900 mm is de stand zeer veel gunstiger dan in dien met 
400 mm, terwijl verder in elk van beide de stand het beste is bij 60 cm 
waterstand en dan afneemt volgens dalend en waterstand. Een en ander 
dus op het oog beoordeeld naar de mate van vergeling en verdroging van 
den bladtop af en naar de meerdere of mindere forschheid (breedte) van 
het loof. 

In den bak met 700 mm is voor l'Innocence en Gertrude het beeld 
soortgelijk: bij den waterstand van 60 cm maakt het loof dUidelijk den 
gunstigsten indruk. Opmerkelijk is, dat de fijnwortelige G e r t r u d e 
schijnbaar meer lijdt van lagen waterstand dan l' In noc ene e. Op 
droge dagen wordt het loof ook telkens slap, vooral naar boven toe, 
maar het herstelt zich ook weer. De Gertrude, met 80 en 90 cm, begon van 
alle 't eerst gele toppen te vertoon en en toch kunnen wij hier reeds 
opmerken, dat zij tenslotte de droogte niet slechter verdroeg dan 
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l'Innocence. Maar op andere wijze: gevoeliger, d.w.z. blijkbaar door 
een dunner opperhuid sterker verdampend, dan l'Innocence, herstelt zij 
zich, waarschijnlijk door haar veel betere beworteling (zie § 6), gemakke
lijker. Zonder regenval is bij 90 cm thans reeds alle loof verdroogd, bij 
75 cm omstreeks de helft, bij 60 cm is het loof wel neergeslagen ("ge
streken") maar nog vrij flink en groen. Zonder waterstand met 700 mm is 
in stand ongeveer gelijk aan 75 cm zonder regenval. 

Deze vergelijking kan ongeveer een indruk geven, een voorspelling toe
laten omtrent de assimilatie en over de te verwachten opbrengst; alleen 
de cijfers van die opbrengst geven ons echter zekerheid. Bovendien 
was begin Juni ook nog het aantal uitgeloopen bladen geteld. 't Ware zeer 
wel denkbaar, dat bij de droogste cultuurwijzen 1 of 2 binnenste bladen 
bleven zitten en dan zou dit reeds direct oogstdaling veroorzaken. 

TABEL 1. Aantal uitgeloopen bladen bij verschillende watervoorzieningen. 

rInnocence Gertrude 

~ 
900 700 100 o mm 700 mm 

waterstand 

2 X 7 ~ 3X7 ~ 2X7 ~ 1 X 7 ~ IX 10 j 
60 60X6 73X6 61 X6 53X6 5X9 

18X5 21X5 17X5 17X5 11 X8 
5iX7 
8iX6 ) 
7X5 

1 X 7 ~ 2X7 ~ 65X6 ~ 1 X 10 J 
70 66X6 77X6 l1X5 lX9 

13X5 20X5 lXi 19X8 
2X7 12X7 I 

75 cm 59X6 94X6 1 
lOX5 8X5 

58X6 () 1 X7 ~ 2X7 ~ lX8 

l 80 20X5 16X6 65X6 21 X7 
13X5 13X5 11 X6 

lX5 

1X7r 3 X 7 ~ I X7l 2X7 ~ 1 X 10 J 
90 62X6 13X6 62X6 51 X6 3X9 

16X5 14X5 l1X5 18X 5 1X8 
lXi 21X7 

30X6 ) 
2X5 

1 X 7 ~ 
(/) i5 X 6 

l1 X 5 

Van een zitten-blijven van bladen blijkt niets. Zou men bij 1) op 80 cm 
hiervan iets meen en te zien, bij 90 cm 2) wordt dat weer niet bevestigd en 

2 



18 DE BETEEKENIS VAN DEN GRONDWATERSTAND 

evenmin in de andere groepen. De verhouding van het aantal bladeren 
(keeren 6 en 5) blijft zeer constant, zelfs bij geen regenval. Telt men de 
eerste groepen van 60 cm en van 90 cm samen, dan vindt men: 

bij 60 cm 
bij 90 cm 

59 X 5 - 194 X 6 - 7 X 7 bladen 
44 X 5 - 167 X 6 - 5 X 7 bladen 

Gertrude vertoont een grootere variatie van het aantal bladen in elke 
groep; overigens geen verschil tusschen de 4 waterstanden. 

c. Begin Juli werden de bollen gerooid, schoongemaakt, afgeborsteld, 
het totaal van elke proef gewogen en vervolgens elk nummer in -een open 
zakje gedaan. Aldus werd alles bewaard bij 25Y2° C (vocht 70 à 75 %), 
gevqlgd door 170 na 1 Sept. Einde September werd elke groep in haar 
geheel gewogen; - en daarna elke bol individueel. 

Het was noodzakelijk zulke wegingen aan het einde van den zomer te 
doen, daar de bollen het vorige jaar ook pas na den zomer uitgekozen en 
gewogen konden worden. Bovendfen is dat - zie hieronder - altijd bij 
dergelijke opbrengst~proeven noodzakelijk. Toch werd de geheele groep 
zoowel aan het begin als aan het einde van den zomer gewogen om, na zoo 
verschillende watervoorziening, het gewichtsverlies (verdamping + adem~ 
haling) in den bewaartijd te kennen. Bovendien werd de zeer tijdroovende 
individueele weging uitgevoerd om, althans in het eerste jaar, een indruk 
te geven van de middelbare fout der opbrengstcijfers. 

Over het gewichtsverlies in den bewaartijd. Het gewicht dat de bollen 
door verdamping en verademing verliezen, is verreweg het grootst in de 
allereerste weken en dagen. Uit een groot aantal proeven met bollen van 
verschillende grootte was ons reeds + 10 jaren bekend, dat het gewichts~ 
verlies in 12 weken gemiddeld + 15% bedraagt (bij de kleinste bollen was 
het + 16, bij de grootste + 14 % ). Maar van deze 15 % was reeds 9 % 
in de eerste 3 weken verloren gegaan. Het is duidelijk, dat juist in de 
eerste dagen het gewicht in zeer verschillende mate zal dalen, afhankelijk 
dáárvan, of de laatste weken en dagen het veld zeer nat was en of zeer 
spoedig na het rooien met wegen wordt begonnen. Een en ander maakt 
dat men dus bij het wegen in het begin van den zomer veel grootere fouten 
zal maken, dan wanneer men dit uitstelt tot het einde van September, als 
het gewichtsverlies nog slechts zeer langzaam plaats vindt. 

Daar het denkbaar zou zijn, dat bollen, die een zeer rijkelijke watervoor~ 
ziening kregen, waterrijker zouden worden en merkbaar meer zouden 
verdampen dan die van droge culturen, werd het gewichtsverlies der ver
schillende groepen van 4 Juli tot eind September bepaald en in procenten 
omgerekend. Zie de hier volgende tabel 2. 

Uit deze tabel ziet men, dat het gewichtsverlies in nagenoeg alle groepen 
normaal is en meestal bijna 15 tot ruim 17 % bedraagt. Alleen de 'groepen, die 
nooit regen kregen en tevens een lagen grondwaterstand van 75 en 90 cm 
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TABEL 2. Procent gewicht&verlie& van 4 Juli-21 September '35. 

J'Innocence Gertrude 

~ 
900 700 400 o mm 

Waterstand 

60 cm 17.2 14.6 16.1 16.9 15.3 

70 16,7 14.6 17.6 15.4 

75 10 

80 17.9 17.2 17.3 15.2 

90 16.3 14.8 14.5 14.1 9.5 

Cf) 13.4 

hadden. verdampen merkbaar minder (-+- 10% totaal gewichtsverlies). 
Maar deze waren natuurlijk reeds in het poederdroge zand vóór het rooien 
sterk gedroogd. Bijzonderheden leveren dus overigens deze cijfers over het 
gewichtsverlies in den bewaartijd niet op. 

d. De bollen werden dus nu individueel gewogen en vervolgens werd 
voor eIken bol uitgerekend hoeveel procent deze in gewicht was toegenomen; 
daarna werd het gemiddelde van deze procenten van elke groep uitgerekend 
met de middelbare fout erbij. Ook werden alle bollen gemeten naar hun 
omtrek en daaruit de gemiddelde omtrek bepaald. Zoo werd als uitkomst 
van deze proeven de volgende tabel samengesteld. Van deze berekeningen 
werden de zeer weinige bollen uitgesloten. die na een jaar dUidelijk ziek 
waren geworden of die door het kneuzen van bladen merkbaar in hun 
gewichtsvermeerdering konden zijn geschaad. Eenig verband tusschen deze 
cultuurwijzen en de zeer enkele ziek geworden bollen viel niet vast te 
stellen. noch in dit. noch in het volgend jaar. 

Einduitslag 1934-1935. In de hier volgende tabel 3 wordt dus voor de 
20 proeven de gemiddelde gewichtstoename in procenten gegeven met het 
aantal bollen (n) en de middelbare fout (-+-); tevens tusschen haakjes de 
gemiddelde omtrek. 

Wordt dus 79.6 opgegeven in deze tabel. dan beduidt dit. dat van 
elke 100 gram of KG. die het vorige najaar werd geplant. er 179.6 werd 
geoogst. dus 79.6 werd gewonnen. Natuurlijk geen bedrijfswinst maar 
product~winst of ~toename. Dit bedrag dan gerekend na afloop van een vol 
jaar. dus niet in Juli bij het rooien. maar -+- 1 October na -+- 15% normaal 
gewichtsverlies. Ik leg hierop nog eens ten overvloede ,den nadruk. opdat 
met deze proeven geen ongelijke dingen later vergeleken worden. 
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TABEL 3. Gewichtstoename in procenten; n = aantal hollen. middelbare fout = ±, 
tusschen haakjes gemiddelde bereikte omtrek in mm (bij l'Innocence. uitgaande van 

115-125 mm, bij Gertrude van 110-125 mm). 

~ 
900 mm 700 400 mm o mm 

Waterstand l'Innocence J'Innocence I Gertrude J'Innocence l'Innocence 

I 
n=73 n=88 n= 166 n=77 n=71 

60 cm 79.6 ± 3 .75 89 .6 ± 3.48 95.6 ± 2.25 74..7 ± 3 .37 73.0 ± 3.12 

(H7mm) (150mm) (H8mm) (H6.5mm) (H6mm) 

I I 
n=76 n=93 n = 166 n=75 

70 cm 71.3 ± 3 .47 61.8 ± 2 . 82 74..3 ± 1.88 50.1 ± 3.39 

(IHmm) (H2mm) (141.7mm) (137.5mm) 

I 
n = 71 

75 cm 18.9 ± 2.91 

(127mm) 
I 

n=73 n=57 n=64 n=79 

80 cm 4.6.0 ± 3.28 38.1±3.19 55.4. ± 3.53 26.8 ± 2.50 

(136mm) (133.4 mm) 035 mm} (128 mm) 

n=76 n=59 n=64 n=78 I n=71 

90 cm 32.2 ± 3.01 33.8 ± 3.12 4.3.5 ± 2.53 11.2 ± 2.59 -20.1 ± l.i8 

(132 mm) (134.4 mm) (130.7 mm) (122 mm) (110.4mm) 

n=80 
(/) 

(Wageningsche Berg 36.3 ± 2.25 
in hetzelfde duinzand) 

(132 .9mm) 

§ 4. Bespreking der uitkomsten 1934-1935. 

10. Bij eiken in ons land voorkomenden regenval is een stand van het 
phreatisch oppervlak 60 cm onder het maaiveld. gunstiger dan 70 cm en 
dieper. Dit geldt hier bij gebruik van duinzand met deze vrij grove korrel~ 
grootte en met deze tamelijk losse ligging. Op dit duinzand komen wij 
nader terug; de capillaire stijghoogte daarin komt overeen met de meer 
grofkorrelige zandgronden. zooals zij bij · qe bollenvelden voorkomen. 

20. De beteekenis van een goeden grondwaterstand springt natuurlijk 
des te meer in het oog naarmate de regenval geringer is. Het meest 
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opvallend is dit wel. als men ziet, dat bij een zeer droog voorjaar (1921 en 
1929), de opbrengst vrijwel dezelfde is, als wanneer er in het geheel geen 
regen valt. Zonder regenval krijgen wij nog 73 % gewichtstoename, mits 
de waterstand niet lager dan 60 cm is. Bij het planten was de begin
vochtigheid van dezen grond natuurlijk :oog van belang voor het uitloopen 
der wortels; gaandeweg werd dit zand in de bovenste lagen poederdroog. 
Tijdens den diktegroei waren deze bollen (wortels) geheel op het grond
water aangewezen. Zou men een 2de jaar in dat droge zand planten, 
dan zouden (op 10 cm diepte) de bollen waarschijnlijk in ' t geheel niet 
uitloop en of althans bij een waterstand van 60 cm veel ongunstiger 
uitvallen. 

30. Bij een bijzonder nat voorjaar (900 mm) is het verschil tusschen 70 
en 60 cm veel geringer dan in normale en in droge jaren. Bij 70 cm werkt 
de vele regenval nog mel!1:baar gunstig, want 70 cm geeft bij een nat 
voorjaar beter resultaat dan bij een normaal voorjaar. Bij 60 cm, hoewel 
beter dan 70 cm, werkt de vele regenval blijkbaar reeds eenigszins nadeelig, 
vergeleken met een normalen regenval. De watervoorziening van den bodem 
schijnt hier over het optimale heen te zijn; maar dat is dan ook een buiten
sporig nat voorjaar, zooals bijv. slechts eens in de 20 à 40 jaren zal 
voorkomen. 

40. Daalt de waterstand tot 90 cm onder het maaiveld, dan heeft die 
waterstand voor de ze gewassen (zonder abnormaal veel "inlaten") reeds 
geen beteekenis meer: de opbrengst is (bij 700 en 900 mm) dezelfde als in 
het vak zonder waterstand (Wageningsche berg), waar 700 mm regen 
gegeven werd. Bij deze soort duinzand en bij een waterstand van 90 cm 
moeten de wortels het uitsluitend doen met het regenwater. Een zeer 
droog voorjaar heeft dan ook bij dezen lagen waterstand (van 80 en van 
90 cm) een zeer ongunstigen invloed, resp. 26.8 % en 11.2 %). 

50. Een waterstand van 80 cm oefent wel nog eenigen invloed uit op de 
gewichtstoename, maar moet toch voor de grovere duinzandterreinen als 
zeer slecht beschouwd worden. 

Het bedrag van 38.1 % bij 700 mm en 80 cm waterstand, was, naar we 
vermoedden, wat laag uitgevallen; in 1936 werd hiervoor onder volkomen 
gelijke omstandigheden 45 % gevonden. 

60 • Zonder regenval is de oogst nog tamelijk gunstig bij een phreatisch 
niveau op 60 cm, maar ligt dit op 75 cm en 90 cm dan daalt de opbrengst 
zeer sterk, zooals te verwachten was. Belangrijker is de proef zonder 
waterstand met 700 mm regenval. Deze proef geeft een beeld van hetgeen 
er bij een overigens zorgvuldige cultuur (normale bemesting) met hyacin~ 
thenbollen gebeurt, als zij op hooggelegen gronden groeien: De gewichts~ 
toename (36,3 %) is gering en komt overeen met die proeven waarbij het 
phreatisch niveau op 80 à 90 cm staat; deze opbrengst is in volkomen 
overeenstemming met de watergehalten, die onder die omstandigheden in de 
hoogere lagen worden gevonden. (Zie fig. 7). 

70. De variëteit Gertrude vertoont bij alle 4 waterstanden een grooter 
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gewichtstoename dan l'Innocence en verdraagt vooral 70 en 80 cm beter: 
overigens vertoont de opbrengst ongeveer de zelfde daling bij dalenden 
waterstand als l'Innocence. Het is zeer wel mogelijk. dat de ongeveer 10 % 
hoogere opbrengst te danken is aan het grootere aantal fijnere wortels. 
waardoor de watervoorziening en ~aanvulling gunstiger kunnen zijn; het 
verschil kan echter ook aan andere eigenschappen van de variëteit bij deze 
bolgrootte gelegen zijn. De conclusies omtrent den waterstand bevestigen 
in principe echter volkomen die van l'lnnocence. Dit is zeker van gewicht. 
daar beide variëteiten twee sterk uiteenloopende typen van H yacinthus 
orientalis vertegenwoordigen. 

80. Hoewel de gemiddelde omtrek van een geheeIe groep een onduidelijker 
en onnauwkeuriger indruk geeft van de werkelijke opbrengst. maar daar 
anderzijds het uitdrukken in omtrek zoo algemeen de gewoonte is. hebben 
wij in fig. 2 behalve één gemiddelde, den omtrek van eiken bol aan~ 
geduid. Dit is hier alleen gedaan voor l'Innocence met normalen regenval 
om tevens een beeld te geven van de variatie bij den oogst. De grijze 
band is aangebracht bij dien omvang, waarbinnen alle bollen lagen in 
October '34. De oogst is aangeduid door den omtrek in trappen van 5 mm 
te verdeelen en op elke trap zooveel bollen te plaatsen als er van die maat 
in Oct. '35 geoogst waren. Een ster geeft bovendien nog den gem i d~ 
cl e I den omtrek bij de 4 waterstanden aan. Overigens moeten wij voor 
onze beschouwingen blijven bij de meer betrouwbare en veel nauwkeuriger 
opgaven volgens de gewichtsvermeerdering. 

90 . Nadeel van een te lagen waterstand. Uit tabel 3 is nu verder het 
nadeel af te leiden. dat de opbrengst ondervindt. wanneer op een of ander 
land door eenigerlei oorzaak het phreatisch oppervlak niet op 60 cm maar 
op 70. 80 of 90 cm ligt en wanneer deze in plaats van op 70 cm op 80 of 
90 cm ligt of daalt. Zoo geeft de hier volgende tabel 4 het nadeel 
in procenten van de opbrengst, niet ten opzichte van de gewichtsvermeer~ 
dering, maar van de geheele opbrengst, die het land bij 60 cm (resp. 70 cm) 
zou hebben opgeleverd. Wil men dit nadeel uitrekenen uit den oogst. die 
men werkelijk verkrijgt van een land met te lagen grondwaterstand, -
ondersteld dat geen kunstmatige compensatie heeft plaats gehad door 
inlaten van water - dan vindt men natuurlijk hoogere cijfers voor deze 
procenten. Is N het nadeel. uitgedrukt in tabel 4, dan zou dit in procenten 

ten opzichte van den verkregen oogst 10~~N X N worden. 

In tabel 4 is treffend. dat in 5 groepen het nadeel voor I'Innocence 
telkens 14 à 15 % (bij Gertrude bijna 11 % in 2 proeven) bedraagt bij 10 cm 
daling van het niveau ( 60 op 70 en 70 op 80 cm). Alleen bij het buiten~ 
sporig natte voorjaar is het verschil tusschen 60 en 70 cm gering, zooals 
boven reeds besproken werd. 

Wij zullen thans eerst de verdere plannen en uitkomsten beschrijven, 
om later tot een gemeenschappelijke samenvatting te komen. 
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TABEL i. Nadeel in procenten ten opzichte van de opbrengst bij een stand van 60 cm 

A Als het water 10 cm lager staat; dus op 70 cm in plaats van 60 cm 

Regenval 900 700 iOO (l'lnnocence) 700 mm Gertrude 

4.6 14.7 14.1 10.9 

B Als het water 20 cm lager staat: 

18.7 27.2 27.4 20.6 

C Als het water 30 cm lager staat : 

26.4 29.4 36.3 26.6 

Nadeel in procenten ten opzichte van de opbrengst bij een stand van 70 cm 

A Als ht>t water 10 cm lager staat; dus op 80 cm in plaats van 70 cm 

Regenval 900 700 400 (l'Innocence) 700 mm Gertrude 

14.8 14.6 15.5 10.8 

B Als het water 20 cm lager staat: 

22.8 17.3 25.9 17.7 

§ 5. Plannen voor 1935-1936. 

Voor het 2de jaar hadden wij ons af te vragen: wat hebben wij nu het 
meest noodig nader te weten, en wat kan na de proeven van het afgeloopen 
jaar worden nagelaten en als voldoende vaststaand worden beschouwd; 
want met het oog op de beperkte ruimte in de beschikbare plantbakken, 
komt het zeer op deze keuze aan. Die keuze is mee het gevolg van het 
overleg met de in het voorwoord vermelde Commissie. 

Allereerst, gezien de zeer duidelijk aantoonbare nadeelen bij 10 cm 
verlaging van den waterstand, dringt zich de behoefte op méér omtrent de 
lengte en verdeeling van het wortelstelsel van l'Innocence en Gertrude te 
weten. Besloten werd dus de ontwikkeling van het wortelstelsel bij ver~ 
schillenden waterstand na te gaan en te vergelijken. 

Meer opbrengstproeven met Gertrude schenen niet noodzakelijk; zoodat 
deze verder tot l'lnnocence beperkt bleven. Daarbij werd besloten nu 
alleen met een normaal regenjaar (700 mm) te werken; nadat enkele 
bijzonderheden voor een zeer droog, een zeer nat, een regenloos jaar en 
een normaal regenjaar zonder waterstand, reeds voldoende aan den dag 
waren getreden. 

Daar de gebruikte zandsoort overeenstemde met de grovere bollengron~ 
den en dus een niet zeer sterke capillaire opstijging vertoont. was het vooral 
gewenscht l'Innocence op 't grove zand te vergelijken met l'Innocence op 
duinzand van veel fijner korrel en hooger capillaire opstijging. Daarvoor 
werd door bemiddeling van den heer Ir. K. VOLKERSZ, Rijkstuinbouwcon~ 
sulent te Lisse, een soort duinzand verkregen, die in dit opzicht overeen~ 
stemt met de fijnere bollengronden. De capillaire opstijging bleek in onze 
bakken voor dit fijne zand ongeveer 12 Yz cm meer te bedragen dan voor 
't grove zand, volgens de bepalingen van het Bodemkundig Instituut te 
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Groningen (zie nader § 6 en § 15). Zoo werd dus de opbrengst op het 
fijne en het grove zand bij -4 verschillende waterstanden onderzocht. 

Voor de 4 waterstanden worden thans 50-60-70 en 80 cm onder het 
maaiveld gekozen. Het was toch gebleken. dat een waterstand van 90 cm 
onder het maaiveld althans voor het grovere zand geen beteekenis meer 
had en dat 80 cm reeds zeer slecht was. Daarom werd als laagste water~ 
stand 80 cm gekozen en als hoogste 50 cm toegevoegd. daar tot dusver 
60 cm nog steeds 70 cm ver overtrof. zoodat vermoedelijk de optimale stand 
nog hoog er dan 60 cm zou liggen. Hier werd noode met verschillen van 
10 cm gewerkt. omdat de plaatsruimte slechts -4 waterstanden toeliet. 

Deze -4 waterstanden werden verwezenlijkt in denzelfden bak. welke het 
vorige jaar voor het droge en natte jaar was gebruikt (fig. 3 bovenaan). 
Thans werden de 2 X -4 vakken van dien bak gebruikt voor vergelijking 
van het fijne en het grovere zand met de waterstanden 50-60-70 en 
80 cm. 

Verder was het gewenscht om behalve de Hyacinth ook de Tulp in het 
onderzoek te betrekken. Daartoe werden in den terrasbak (zie fig. 3 mid~ 
den) bij de waterstanden 50 tot 80 cm en met hetzelfde grovere zand van 
het vorige jaar twee variëteiten gekweekt. n.l. de vroege tulp Murillo 
.. Theeroos" en de Darwintulp W. Copland. Ook bij deze tulpen werden 
wortelmetingen verricht in Februari en Mei. 

In het 3e jaar werd de Darwintulp nogmaals gekweekt en thans in fijn 
zand. met als vergelijking één vak met grof zand bij 60 cm waterstand. Er 
was geen plaats dit reeds in het 2e jaar te doen. Wij zullen deze uitkom~ 
sten van de Tulpen in het 2e en 3e jaar tezamen bespreken in § 10. 

De wortelgroeimetingen zullen alleen bij 3 waterstanden plaats kunnen 
vinden (bakken van het wortelhuis. zie fig. 3 onderaan) en wel bij 50 
en 60 en 80 cm (zie verder § 6). 

§ 6. Ontwikkeling der wortels bij verschillenden waterstand. 

Deze proeven worden uitgevoerd in de bakken van het wortelhuis waar~ 
van de standen op 50. 60 en 80 cm geregeld werden. Van elk der vier 
soorten tulpen en hyacinthen. hier ondergebracht. konden 18 stuks geplaatst 
worden. Zij werden n.l. elk in kokers geplant om onbeschadigd gerooid 
te kunnen worden. Wij wilden einde Febr. en einde Mei den toestand 
nagaan; zoodat voor eIken datum 9 stuks beschikbaar waren. Deze kokers 
zijn wijde zinken kokers. onderaan goed met gaatjes geperforeerd en onderin 
met een laagje grind en verder van zand voorzien en elk 5 cm in het grond~ 
water reikend. Zoodoende was de grondwatervoorziening en ~opstijging 
dezeHde als in het verdere vrije zand. waarin de kokers geplaatst werden. 
Binnen die kokers waren opgerolde blikken hulzen geschoven. omdat wij 
uit ervaring wisten. dat door zink de worteltoppen beschadigd worden en 
meest afsterven. Die blikken hulzen werden eerst geheel in gesmolten 
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paraffine gedompeld. om roesten en invloed van het metaal op de wortels 
te voorkomen, Die hulzen steken + 5 of meer cm boven den zinken koker 
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uit. Op die wijze is het later mogelijk voor twee man de blikken hulzen met 
zand en wortels uit de kokers te trekken. Dan worden ze opengevouwen 
en het zand voorzichtig met een waterstraal weggespoeld tot het heele 
wortelstelsel bloot ligt (zie Meded. No. 25 van MARTHA C. VERSLUYS). 

Uitkomsten. De rooiingen hadden plaats op 26 tot 29 Febr. en op 28 
tot 30 Mei '36. In den loop van Mei zijn er reeds tal van wortels, die ver
gaan, bruine of zwarte toppen vertoonen, glazig worden, indrogen of ver
slijmen en verteeren. Zoo moet men tusschen het totale aantal wortels en 
het aantal op 't oog nog goede wortels onderscheid maken. Einde Mei is 
betrekkelijk reeds laat voor de 2e rooiing. Na 1 Maart loopt zeker nog 
een aantal wortels uit (dit is ons uit andere proeven bekend): toch zal het 
aantal goede wortels einde Febr. in den regel dat van einde Mei over
treffen, doordat er meer oude vergaan zijn dan nieuwe bijgekomen. Bij het 
aangeven van de maat en het aantal is het verder een moeilijkheid, dat 
op alle tijden wortels van 0 of een paar mm tot allerlei lengten voorkomen. 
Voor wateropneming zullen die zeer korte wortels vrijwel waardeloos zijn; 
dikwijls zijn het ook stompjes, die nooit verder komen. In elk geval werden 
wortels, korter dan 1 cm, bij de tellingen afzonderlijk gehouden. De lengte 
van de spruit (neus) einde Febr. en van het loof einde Mei werd tevens 
nog gemeten bij deze gerooide planten. Bij de zeer ongelijk lange wortels 
dezer gewassen,· bij het groote aantal van de hyacinth Gertrude en van de 
tulpen, is het moeilijk in getallen een juist beeld te geven van het meer of 
minder gunstig effect op de vorming van het wortelstelsel en vooral van de 
verdeeling der wortels in de bodemlagen, welk laatste punt van het 
meeste belang is, als wij daarmee vergelijken de hoogte der capillaire 
opstijging en in het algemeen de waterverdeeling in de verschillende lagen. 

We zullen de gegevens van het wortelstelsel op verschillende wijzen 
uitdrukken, zoodat men zich daarover wel een voldoende voorstelling kan 
maken. 

Na de beschreven, doeltreffende wijze van rooien der teere en zeer broze 
wortels, vereischt het meten der lengte"nog zeer veel voorzichtigheid en ge
duld. Blijven wij eerst bij de hyacinthen dan werd daarbij de lengte van alle 
wortels bij l'Innocence en van de 40 langste bij Gertrude gemeten. Ver
volgens werd het gemiddelde van de 10 langste en van de 20 langste bij 
l'Innocence berekend: even zoo van de 20 en van de 40 langste bij Gertrude 
berekend. Bij Gertrude werd het dubbele aantal genomen, omdat deze 
ruim tweemaal zooveel wortels vormen als l'Innocence. Van hoe grooter 
aantal wortels men zoodoende het gemiddelde neemt, des te lager wordt 
natuurlijk dit getal en des te slechter indruk krijgt men omtrent de diepte, 
waartoe de langste wortels reiken. Daarom zal hier alleen het gemiddelde 
worden vermeld van de 10 langste wortels van l'Innocence en van de 20 
langste van Gertrude. Dit is dus telkens van 9 bollen. dus van 9 X 10 en 
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9 X 20 wortels. Bovendien wordt de gemiddelde lengte van den langsten 
wortel der 9 bollen van elke groep vermeld. 

Ten slotte wordt van den bol, die een gemiddeld wortelstelsel vertoonde. 
een schema gegeven van de lengten van alle wortels in den bodem (fig. 5). 
De vermelde data van rooien en meten. noemen wij in de tabellen gemaks~ 
halve 1 Maart en 1 Juni. 

TABEL 5. Worteloilderzoek bij l'Innocence. 

I 

I Maart I Juni 
Waterstand 

I I I I 50 60 80 50 60 80 

Gemiddelde bladlengte in cm v. 9 
bollen (buiten den bol) 7.3 7.0 6.i 26.3 25.0 21.7 

Gemiddeld aantal wortels boven 
1 cm 33 . i 33.6 28.0 25 .2 27 .i 32.9 

Procent nog goede wortels tegen 
1 Juni -.- -.- -.- 51% 38% 25% 

(Tusschen haken 't gemidd. aantal ~ 
wortels kleiner dan 1 cm) 

(11. 7) (li.8) (11.0) (7) (9) (6) 

Gemiddelde lengte in cm der 10 
langste wortels van 9 bollen dus 
tezamen van 90 wortels 21.3 13 .1 9 .7 2304 20.8 16.0 

Gemiddelde lengte van den aller· 
langsten wortel van 9 bollen 28 .5 21.0 HA 38.5 36.6 27 .8 1) 

Levend gewicht der wortels van 
9 bollen in g 51 38 25.3 [±32 . i?] 25.8 21.8 

Drooggewicht in g 2 .88 2. iO 1.73 1.71 LiS 1.3i 

Procenten drooggewicht t/opz. van 
het levend gewicht 5.6% 6.3% 6.8% [5.3] 5.6% 6. 1% 

Wij laten hierop in tabel 6 dezelfde uitkomsten voor de variëteit 
Gertrude volgen. waarbij wortels beneden 1 cm niet. of in zeer gering aantal. 
gevonden worden; deze reeks valt dus hier weg. Het is een teeken. dat de 
wortels vlotter uitloop en dan bij I'Innocence. Dit kan een verschil in aard 
zijn. maar het kan ook daaraan liggen. dat l'Innocence in den nazomer een 
wat te hooge temperatuur heeft gehad. Wel ziet men. 1 Juni en 1 Maart 
vergelijkend. dat bij I'Innocence nog 5 à 6 van die kleine wortels later 
uitliepen. 

Wij moeten nu eerst blijven bij de uitkomsten van deze hyacinthen. daar 
wij met de tulpen anders te werk moesten gaan. 

1) Voorbeeld: Van de 9 bollen is hier de langste wortel 50.1 cm. dan volgt 35.5. bij 
de overige 7 bollen is de langste wortel li tot 28 cm. Uit dit voorbeeld ziet men. dat 
het geen beteekenis heeft den allerlangsten wortel uit de geheele groep alléén te noemen. 
daar men dan geen normaal beeld krijgt. maar één extreem geval zou onderstreepen. 
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TABEL 6. Wortelonderzoek bij Gertrude. 

Maart 1 Juni 
Waterstand 

50 60 80 50 60 80 

Gemiddelde bladlengte. in cm bui-
ten den bol. van 9 bollen 3 . 9 3.4 3.3 23.6 25 . 3 21.4 

Gemiddeld aantal wortels per bol 88 . 7 92.1 93.4 84.7 85 88 . 6 

Van 360 langste wortels zijn tegen ~ 255 265 139 
1 Juni nog geheel goed 

Gemiddelde lengte in cm der 20 ~ 
langste wortels van 9 bollen (dus 21.6 21.6 17.0 31.1 41.9 29.9 
van 9 X 20 wortels) 

Gemiddelde lengte van den aller- ~ 
langsten wortel van 9 bollen 26.9 25.9 21.0 42 .2 49.8 45.7 

Levend gewicht der wor.tels van ~ 
89 . 4 80.7 76.7 72.8 78.4 45.1 9 bollen In 9 

Drooggewicht 7.14 7.37 5.96 3 . 28 3.H 2.52 

Procenten drooggewicht t. opz. 
van het levend gewicht 8% 9.1% I 7.8% 4 . 5% 4.40/0 5.6% 

1°. Zoowel 1 Mrt als Juni blijft de looflengte bij 80 cm iets achter 
bij 50 cm en 60 cm. 

2°. Het gemiddeld aantal wortels bij l'Innocence is op 1 Mrt bij 80 cm 
nog achter bij 50 en 60 cm, op 1 Juni is dat aantal bij 80 cm 't grootst en is 
bij 50 en 60 cm achteruitgegaan. Let men echter op het % wortels dat 
hiervan nog werkelijk goed is, dan is er bij 80 cm van de nog aanwezige 
wortels slechts 25% gezond, bij 50 cm 51 % . Uit een en ander valt dus af 
te leiden, dat het uitloopen bij 80 cm waterstand begrijpelijkerwijze lang~ 
zamer op gang komt; dat ten slotte echter hetzelfde aantal bij elken water~ 
stand is uitgeloopen; dat als wij 1 Juni bij 80 cm de meeste wortels vinden, 
daarvan dan wel het grootste percentage bezig is te vergaan, maar dat 
n u bij 60 cm en 50 cm een geringer aantal wortels wordt gevonden. Dit 
geringer aantal en daarnaast het grooter procent nog gezonde wortels 
wordt voor een deel verklaard, doordat bij 60 en 50 cm reeds meer wortels 
totaal vergaan en verdwenen zijn. 

Men zal er in 't algemeen rekening mee moeten houden, dat het totale 
aantal uitloopende wortels - ook nog in de latere maanden - en even zoo 
't aantal vroeg uitgeloopen, vergane wortels - dat men niet meer terug vindt 
op 1 Juni - iets grooter is dan men uit deze getallen zou kunnen afleiden. 

Voor l'Innocence kan men echter omtrent het aantal wortels resumeeren, 
dat bij waterstanden van 50 tot 80 cm en bij normalen regenval dit aantal 
vrijwel gelijk is, dat het uitloopen bij 80 cm iets achteraan komt, maar op 
den duur - in aantal - weer inhaalt. 
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Bij Gertrude is het aantal uitgeloopen wortels (2 tot 3 maal grooter 
dan bij l'Innocence) bij alle waterstanden ook nagenoeg even groot (bij 
60 en 80 cm 4 à 5% hooger dan bij 50 cm, indien men aan dit kleine ver~ 
schil waarde mag hechten). Hier is dit reeds met 1 Maart het geval. De 
geheele beworteling is trouwens gunstiger dan bij l'Innocence, waar veel 
kleine wortels blijven zitten of laat uitgroeien. (Drie foto's van de wortels 
van Gertrude bij 50-60 en 80 cm ziet men in fig 4 A-B en C). Op 1 
Juni is echter het aantal gezonde wortels - op 360 stuks - bij 50 en 
60 cm veel grooter dan bij 80 cm. De lage waterstand van 80 cm bevordert 
het vergaan meer dan de hooge waterstand van 50 cm. 

30. Het belangrijkste punt is feitelijk hoever de wortels naar beneden 
reiken. Voor l'Innocence is als maat dus aangegeven de gemiddelde lengte 
van de 10 langste wortels van 9 bollen; bovendien nog de gemiddelde lengte 
van de allerlangste van elk der 9 bollen. Op 1 Maart is het duidelijk dat 
.. 50 cm" vóór is in het uitgroeien, zelfs zeer merkbaar verder dan .. 60 cm" 
(-I- 7 cm); dat 80 cm achteraan komt. Hoewel bij hoogen waterstand de 
groote groei van het wortelstelsel op 1 Maart voorbij is en deze bij lagen 
waterstand nog aanzienlijk voortschrijdt, toch blijft het wortelstelsel bij 
50 cm grondwater het diepste reiken (hoogste gemiddelde 38,5 cm), en bij 
80 cm het minst diep (hoogste gemiddelde 27,8 cm). Het verschil van 50 
met 60 cm is gemiddeld slechts een paar cm ten gunste van 50 cm. Daar in 
het algemeen de wortel~ontwikkeling in deze 3 groepen van l'Innocence vrij 
slecht was, wijzen we inzonderheid nog naar de vergelijking van 60 en 
80 cm in een koude kas gekweekt (zie onder). 

Bij Gertrude is het beeld eenigszins anders: op 1 Maart zijn de langste 
wortels bij 50 en 60 cm ongeveer gelijk en 4 à 5 cm gemiddeld langer 
dan bij 80 cm. Ten slotte (1 Juni) reiken de wortels bij 60 cm het diepst 
(hoogste gemiddelde 49,8 cm), bij 50 cm 7Y2 à 10 cm minder diep dan bij 
60 cm; bij 80 cm reiken de allerlangste wortels gemiddeld 3 Y2 cm dieper 
dan bij 50 cm, maar -I- 4 cm minder diep dan bij 60 cm. De 10 langste 
wortels reiken bij 80 cm gemiddeld 1,2 cm minder diep dan die met 50 cm 
waterstand, en 12 cm minder diep dan bij 60 cm! Wij komen straks op 
deze uitkomst nader terug. 

4°. Ook is nog het levend gewicht van alle wortels der 9 bollen 
bepaald, en daarna het droog gewicht. Hier ziet men aan het levend 
gewicht, dat het totale wortelstelsel bij 80 cm verre ten achter staat bij 50 
en 60 cm, terwijl deze onderling niet sterk verschillen, daar bij de 2 
variëteiten en op de 2 data soms de eene, soms de andere overweegt. Terwijl 
op 1 Juni alle 6 groepen (3 waterstanden bij 2 variëteiten) aanmerkelijk in 
wortelleng<ten zijn toegenomen, zijn deze groepen alle in gewicht af~ 

. genomen, dikwijls zeer aanzienlijk. Trekt men het droog gewicht van het 
levend gewicht af, dan blijft voor het watergehalte hetzelfde gelden. De 
inhoud is dus afgenomen, vooral bij 80 cm zeer sterk, terwijl de lengte is 
toegenomen. Uit het eenigszins afgenomen aantal is dit gewichts .. of inhouds~ 
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verlies bij sterke lengte~toeneming niet te verklaren; de wortels moeten dus 
aanzienlijk dunner zijn geworden. Omtrent één weging (rInnocence, 1 
Juni 50 cm. levend gewicht) bestaat eenige onzekerheid; het is mogelijk. 
dat hier een vergissing is begaan; groot kan deze niet zijn. gezien het 
percentage drooggewicht. Ook in het drooggewicht zien we dat steeds 
80 cm het geringste oplevert. terwijl 50 cm steeds een weinig meer geeft 
dan 60 cm. Rekent men het percentage droog gewicht ten opzichte van het 
levend gewicht uit. dan loopt dit bij rInnocence zeer weinig ui,teen. d.w.z. bij 
lager waterstand. zooals bij 80 cm is 't iets hooger. bij 50 cm iets lager dan 

. bij 60 cm. Men zou dit ook zóó kunnen uitdrukken. dat - daargelaten het 
absolute gewicht -. het percentage aan water iets hoog er is naarmate de 
waterstand hooger ligt. Bij Gertrude gaat dit echter niet op; verschillen in 
percentage zijn ook hier zeer gering. Wel is echter bij Gertrude het ver~ 
schillend percentage tusschen 1 Mrt en 1 Juni opvallend groot (resp. -t-

8% en 5%). Het percentage aan water is dus gestegen. Dit is aan de 
gewichtscijfers reeds te zien. want het drooggewicht daalt in die maanden 
bij Gertrude tot beneden de helft. - het levend gewicht en dus het water~ 
gehalte. veel minder sterk. Terwijl in die maanden de lengte sterk is toe~ 
genomen. is de inhoud afgenomen. maar ook de vaste stof (met opge~ 
loste stoffen) is zeer sterk af.genomen. tot beneden 50 % van 1 Mrt. -
Bij rInnocence is de daling van levend~ en drooggewicht in dien tijd meer 
evenredig; het is echter zeer wel mogelijk. dat wij op 1 Febr. of 1 Jan. 
in plaats van 1 Mrt. het hoogere droog gewicht zooals van Gertrude hadden 
gevonden. 

50. Bezien wij nu de uIterste wortellengten in verband met het grond~ 
water. Deze grondwaterstand van bijv. 50. 60 en 80 cm is voor de plant 
niet het belangrijkste; waar de plant meer direct mee te maken heeft en 
de gevolgen van bemerkt. dat is het capillair omhoog gezogen water en 
anderzijds het door regenval van boven een eindweegs indringende water; 
practischer uitgedrukt de resultante van dezen. d.i. het watergehalte in den 
J:?odem ter plaatse van het wortelstelsel. Wel is de waterstand van zeer 
groot belang. doordat het capillaire water. laten we dus zeggen de zóne 
waar de ruimten tusschen de bodettndeeltjes door capillair water geheel 
of voor een groot deel zijn opgevuld. bij een zelfde korrel grootte en korrel~ 
dichtheid precies afhankelijk is van dien waterstand; zoodat dus een 10 cm 
hooger waterstand ook een 10 cm hoog er capillair niveau beduidt. 

Het watergehalte en de capillaire stijghoogte in de verschillende lagen van 
onze verschillende proefbakken is door het Bodemkundig Instituut te Gro~ 
ningen uitvoerig onderzocht. Zeer interessant zijn de laatste waarnemingen 
van het Instituut. waarbij tevens het luchtgehalte tot op het grondwater werd 
bepaald. Daarbij kwam aan het licht als voorloopig resultaat. 1) dat het 

1) Deze opmerking berust op gegevens. die door genoemd Instituut in den zomer 1936 
aan monsters te Wageningen en te Groningen werden vastgesteld en die later nog nader 
aldaar onderzocht zouden worden. 
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capillair niveau niet een scherpe grens is, die op een paar cm na precies 
is aan te geven, gelijk men meestal meent, maar dat van een zeker niveau 
af het watergehalte vrij geleidelijk afneemt. Wij mogen hierin niet verder 
treden, maar om voor den capillairen invloed althans eenige maat te hebben, 
maken wij, in plaats van een te berekenen theoretisch capillair niveau, 
hier verder gebruik van dat niveau, waaronder de bodem 20 tot meer 
volume-procenten aan water bevat, er boven minder dan 20 %. In fig. 5 
is dit niveau aangegeven met een stippellijn, die -+- 22!1 cm boven het 
phreatisch niveau ligt bij het grove zand; het geeft dus enkel de grens van 
dit percentage aan, het watergehalte neemt benedenwaarts een eindweegs 
nog vrij geleidelijk toe tot een maximum van -+- 34 % en bovenwaarts 
vrij geleidelijk af. Verder moeten wij bedenken, dat volgens deze bepalingen 
van het Bodemkundig Instituut, ter plaatse waar -+- 20 volume-procenten 
water aangetroffen worden, -+- 24 volume-procenten lucht aanwezig was in 
deze bodemsoort en dat ook in de diepte tot minstens op het grondwater 
nog steeds 9 à 10 % (volume) lucht werd aangetroffen. Het is natuurlijk 
van veel bete eken is dit te weten. omdat dus in het zeer waterrijke tot 
verzadigde capillaire gebied het wortelstelsel nog zuurstof aantreft. 

Ter aanvulling van de gegevens in de tabellen over het wortelstelsel 
voegen wij in fig. 5 een schema van de wortelverdeeling hier aan toe, 
voor Gertrude bij 50,60 en 80 cm grondwaterstand en voor l'Innocence 
bij 60 en 80 cm volgens de nog te bespreken tabel 7. Uit elk van deze 5 
groepen op 1 Juni is een bol. die het gemiddelde type weergaf. uitgekozen. 
Van dezen gemiddelden bol nu is bij tInnocence in stippen aangeduid, hoe 
ver alle wortels reikten. Bij Gertrude is dit gedaan voor de 40 langste 
wortels; de overige niet gemeten wortels, die wel geteld waren, zijn in de 
schema's met kleine kruisjes gelijkmatig verdeeld; voor zoover zij nog gaaf 
waren dus aangeduid als korter dan de groep der 40 langsten; voor zoover 
zij reeds half verteerd waren, dus van onbekende lengte, zijn zij aangeduid 
als ten deele tusschen die langste reikend, ten deele als kortere wortels. 
Ondanks eenige onvolmaaktheid voor Gertrude, geeft dit schema ons toch 
een indruk, hoe diep het wortelstelsel bij deze wijze van kweeken door
groeien kan, hoe ongeveer de verdeeling der wortellengten is en hoe 
ongelijk de wortelvoorziening van tInnocence en Gertrude is. 

Ten slotte is met een pijlpunt het gemiddelde van den allerlangsten wortel 
der 9 bollen aangegeven. 

Bij de tabellen hehben wij dit resultaat reeds vermeld, dat wij hier echter 
afgebeeld zien in verband met de diepte van het grondwater en met het 
niveau van 20 volume-procenten water. De 80 cm diepe waterstand levert 
tegenover den 20 cm hoogeren waterstand (60 cm) in het geheel geen com
pensatie op door eenigen langeren wortelgroei. De langste wortels reiken bij 
80 cm waterstand en bij deze bolgrootte van tInnocence en van Gertrude 
gemiddeld nauwelijks tot het .. capillaire water" (20 %-niveau). zie de 
pijlpunt. Bij 60 en 50 cm is de zöne van het capillaire water bij Gertrude 
rijkelijk van wortels voorzien, terwijl de langste tot aan en even in het 
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Verhandelingen Afd. Natuurkunde, Tweede Sectie, Deel XXXVII, N°. I. 



B 
BIJ 60 cm waterstand. 

Plg ... A-B-C. Wortels van de Hyaclnth Gertrude bij sa - bij 60 en bij 80 cm 
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C 
Bij 80 cm waterstand. 
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grondwater reiken. Bij Gertrude reikt het wortelstelsel 7Y2 à 10 cm dieper 
bij 60 cm dan bij 50 cm waterstand, dus parallel ongeveer met de water~ 
voorziening in den bodem. 

Wij moeten bij de schema's van fig. 5 nog opmerken, dat de wortels 
gestrekt gemeten zijn; dat de meeste met een korten boog benedenwaarts 
ombuigen en verder ook nog wel hier of daar niet precies vertikaal groeien. 
Daardoor is de diepte waartoe de wortels reiken bij de meeste iets geringer 
dan in dit schema en uit de getallen der tabellen voor deze grootte zou 
schijnen. De wortels, die de sterkste bocht maken langs den wand zullen 
daardoor -+- 10 tot 15 mm minder diep reiken. Het bereik der wortels, 
zooals ,het hier is weergegeven, kan dus beschouwd worden als een maxi~ 
mum voor deze bolgrootte en bij deze watertoestanden. 

Ten slotte moeten wij bedenken, dat bij vrij~staande bollen het meeren~ 
deel der wortels met een wijderen boog benedenwaarts zal groeien en vaak 
onder een scheeven hoek zal doorgroeien. Slechts enkele wortels zullen 

. vrijwel vertikaal uit den bol benedenwaarts groeien en dus l'ollcomen 
vergelijkbaar zijn met die in onze proeven. Hoever nu wortels, die met een 
wijden boog groeien, onder geheel natuurlijke omstandigheden zullen 
kunnen doorgroeien, zal nog door ons worden nagegaan ter vergelijking 
met de uitkomsten bij deze groeiwijze. Het is mogelijk dat de wortels 
dan langer worden en tot dezelfde diepte, dus het zelfde watergehalte 
doordringen. AI is dit bij 50 cm en 60 cm waterstand nog zeer wel 
denkbaar, bij 80 cm phreatisch oppervlak is dit - gezien de reeds in 
onze proeven korter blijvende wortels - zeer onwaarschijnlijk. 

De proefnemingen met wortels, zooals die in deze verhandeling zijn 
geschied, wijken dus voor een deel der wortels zeker af van de natuurlijke 
groeiwijze, maar zij zijn inzonderheid doeltreffend om het gedrag en de 
mogelijkheid van den wortelgroei direct in verband met het aanwezige 
watergehalte te Ieeren kennen. Tenslotte den invloed van het phreatisch 
niveau op den mogelijken wortelgroei. Bij een natuurlijken groei, bij de 
meeste wortels scheef en met een grooter boog, ontstaat het nadeel. dat de 
uiterste lengte, die een wortel van nature kan bereiken, een grooter rol 
gaat spelen; de diepte waarop een wortel eindigt, zal vaker dan in onze 
proeven door de inwendige uitputting van den lengtegroei in plaats van 
door het watergehalte bepaald worden. Intusschen zullen wij hierover 
aanvullende proeven ter vergelijking later nog publiceeren. 

§ 7. Het wortelstelsel bij een daling van het water in den loop van het 
seizoen. 

Wij hebben gezien, dat op zichzelf een 20 cm lager waterstand (80 en 
60 cm) hij de hyacinth geenerlei compensatie gaf door een langer uitgroeien 
der wortels; dat het tegendeel het geval was. Op geringere diepte zagen we 
wel, dat bij 60 cm de wortels nog 7Y2 à 10 cm verder groeien dan bij 50 cm. 
Men kan de vraag stellen, of wortels die eerst uitgr'aeien bij 60 cm water~ 

3 
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stand en in de 2de helft van het jaar bijv. 20 cm daling van den watelstand 
ondervinden, in zoo'n geval misschien wèl in staat zijn dieper door te 
groeien dan zij bij steeds~60 cm doen. Maar alvorens hierop nader in te 
gaan, moet ik er op wijzen, dat deze vraag omtrent een seizoen~daling van 
bijv. 20 cm op zichzelf voor botanie en cultuur wel belangwekkend is, maar 
dat deze vraag niets heeft te maken met de vergelijking van terreinen, die 
door I 0 0 pen dgemiddeld 10 of 20 cm in phreatisch niveau verschillen. 
Wanneer er bijv. jaarlijks door den voorzomer een seizoen~daling op een 
terrein zich voordoet van 60 cm in het voorseizoen tot 80 cm in het 
naseizoen, dan zou dit terrein, als de gemiddelde waterstand bijv. 20 cm 
lager lag, eveneens die seizoendaling vertoonen. Of dus een wortelstelsel 
de natuurlijke jaarlijksche seizoen~daling meer of minder door nagroei 
kan compenseeren, is iets anders dan de vraag, die wij in de vorige § 6 
bespraken. 

Wij hebben destijds wel eens een dergelijk verschijnsel in het wortelhuis 
tegen de glasruiten waargenomen en gefotografeerd. Dit betrof jonge 
berkeboompjes: de wortelgroei was tot dicht bij het grondwater tot stilstand 
gekomen. Door een lek was de waterstand gedaald en toen kon men later 
constateeren dat er opnieuw jonge witte wortels waren gaan uitgroeien naar 
het nieuwe niveau. Maar dit is plantkundig een heel ander geval; dit 
bewees de mogelijkheid van het uitloopen van nieuwe zijwortels uit andere 
bestaande. Bij een gewas als de hyacinth zou het gaan om de vraag of 
een zeI f d e, niet verhoutende, wortel in staat is en er toe gebracht 
kan worden langer uit te groeien, als het waterniveau verlaagd wordt. 

Nu kan men zulke veranderingen van het waterniveau op oneindig veel 
wijzen uitvoeren: door de verschillende mate van daling, door de snelheid 
waarmee de daling plaats heeft, door het tijdstip waarop het gebeurt, door 
het herhalen der wisseling op verschillende wijzen enz. Wij willen hier nu 
proeven meedeelen, uitgevoerd met l'Innocence en later met Gertrude, die 
veel meer aan te bevelen is voor proeven met wortels, zooals wij in dit 
eerste jaar ervaren hebben. 

Voor deze proeven was in het eerste jaar met I'Innocence alleen nog 
plaats in een koude kas, waarin zooveel mogelijk door wijd weggeschoven 
ramen de temperatuur en de regenval gelijk aan die van de buitenlucht 
werden gehouden. Toch ligt de gemiddelde temperatuur hier wel iets 
hooger. Er werden in 1: bakken elk 30 tot 35 buizen met bollen geplaatst, 
de waterstand werd in een bak op 80 cm direct gehouden, in een anderen 
bleef deze op 60 cm. Op 2 data werd in den 3den en 1:den bak de water~ 
stand op 3 Febr. en op 1 April langzaam in den loop van 10 dagen van 
60 op 80 cm gebracht. Het spreekt vanzelf, dat het watergehalte van het 
zand er nog vrij wat langer over heeft gedaan eer dit geheel hetzelfde 
was als in steeds 80 cm. 

Allereerst kunnen wij hier 60 cm en 80 cm waterstand op 1 Febr., op 
1 April en einde "Mei vergelijken in aansluiting aan de reeds vermelde 
proeven van § 3. Daarbij vertoon en de wortelstelsels een minder groot 
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TABEL 7. Het wortelstelsel van J'Innocence bij constanten en bij later dalenden 
waterstand (1935-'36) 

1 Febr. 1 April 24 Mei 

I 60 cm 60 cm 
60 cm 80 cm 60 cm 80 cm 60 cm 80 cm 1 Pebr. 1 April 
n = 10 n=10 0=10 n = 10 n=13 n=13 80 cm 80 cm 

n=26 n=25 

Gemidd. aantal wortels boven 
1 cm 32.\ 35.5 35 2 29.1 35 . 2 33 .5 31.04 28.92 

Gem. aantal onder 1 cm 11.5 7 .9 7.8 7.9 7 .5 7 . 1 6 .7 6 .3 

Gem. lengte van n X 10 langste 
wortels in cm 18 .9 17 .0 29 .7 25 .6 25 .29 29 .79 33 .7 33.4 

Gem. lengte v. d. langsten wortel 
van 10 bollen - - - - 47.3 41.6 43 . 2 48.2 50.6 50 .9 

Levend gewicht van de wortels 
van 10 bollen in g 53.84 51.56 70 .90 48.66 51.55 38 . 22 H.08 48 .55 

Drooggew. der wortels van 10 
bollen in 9 3.67 3.50 3.31 3.14 2. 50 2.48 2 .06 2.47 

Drooggew. in procenten 6 .8% 6.8% 4 .7% 6.4% 4.8% 6 .5% 4 .7% 5.1% 

verschil dan in de eerste proeven. Het aantal uitloop ende wortels is vrijwel 
gelijk (Tab. 7). De gemiddelde leng-te der langste wortels is ook ongeveer 
dezelfde, dus 80 cm staat niet achter bij 60 cm in dit opzicht, maar vertoont 
ook geenerlei compensatie in de wortellengte voor dien 20 cm lageren stand. 
Het verschil is, dat die gemiddelde lengte van bijna 30 cm per 10 X 10 
langste wortels bij 60 cm reeds 1 April bereikt is en einde Mei gedaald is, 
doordat waarschijnlijk oudste en langste wortels reeds vergaan zijn, terwijl 
dàn 80 cm tot gemidd. bijna 30 cm reikt . Hier reiken bij 60 cm dus 10 
wortels per bol tot midden in het capillaire gebied (zie figuur 5), die 
van 80 cm blijven er boven. De allerlangste reiken onder in de capillaire 
zone bij 60 cm en treden er even in bij 80 cm. Het levend gewicht per 10 
bollen verschilt op 1 Febr. niet veel. is echter op 1 April en einde Mei bij 
80 cm verre achter bij 60 cm. Er kan bij deze groepen of bij deze kweek~ 
wijze in de koude kas een voordeel voor het wortelstelsel liggen, want de 
wortels worden aanzienlijk langer dan in de eerste proeven (gem. bijna 
30 cm als gemiddelde uit 10 X 10 tegenover resp. 21 cm en 16 cm uit 
9 X la, van de eerste proeven); waarschijnlijker lijkt het mij, dat die 
eerste proeven voor l'Innocence een te ongunstig beeld van het worteI~ 
stelsel geven. De diepte waarop de langste wortels reiken, stemt hier veel 
meer overeen met Gertrude en schijnt normaler te zijn. Vandaar dat alleen 
60 en 80 cm uit deze proef in figuur 5 zijn afgebeeld . 

. Vergelijken wij nu hiermee op 24 Mei de uitko~st van die waarbij 
op 1 Febr. en op 1 April de waterstand van 60 op 80 cm verlaagd is, om 
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welke proefneming het hier te doen is. Dan blijken inderdaad de langste 
wortels (10 p. bol) ongeveer 4 cm verder te reiken dan bij 60 cm (1 April) 
en 80 cm (einde Mei); ook het gemiddelde van den langsten wortel is -+-
2Y2 cm langer. Het aantal gevonden wortels schijnt iets geringer; het 
totale levende gewicht staat tusschen steeds 60 en steeds 80 cm in. Het 
is nu de vraag of aan een verschil van ongeveer 4 cm waarde gehecht mag 
worden; in elk geval doet het zich in 2 groepen voor. vergeleken met 2 
controle-groepen (60 en 80 cm). waarbij April 60 cm merkwaardig-gelijk 
is aan eind Mei 80 cm. Men kan enkel vermoeden. dat er inderdaad ~en 
kleine begunstiging plaats heeft van de wortellengte door het gedaalde 
water. echter in een mate. die het nadeel eener daling van 20 cm toch 
geenszins kan verhelpen. We wijzen er nog op. dat bij de groepen 60 en 
80 cm 't gemiddelde uit 10 X 10 en 13 X 10 wortels is genomen; bij den 
veranderden waterstand uit 260 en 250 langste wortels. De mogelijkheid 
bestaat nog. dat men uit zoo'n dubbel aantal wortels een iets hooger 
gemiddelde verkrijgt. 

Indien door deze seizoendaling van bijv. 20 cm inderdaad enkele centi
meters aan het wortelstelsel worden toegevoegd. dan valt hieruit evenwel 
niet de minste conclusie te trekken voor het geval waarbij door een blijvende 
oorzaak het waterniveau gemiddeld (met schommelingen) bijv. 20 cm lager 
ligt; want wij hebben gezien. dat het wortelstelsel bij 80 cm op z'n best 
even lang wordt als bij een niveau van 60 cm (afgezien van een lichter 
totaal gewicht bij 80 cm). 

Nu werd wegens de onzekere uitkomst de soortgelijke proef nog eens 
herhaald met Gertrude in een volgend jaar. Zooals we boven reeds be
schreven. is het wortelstelsel veel voller en regelmatiger ontwikkeld dan 
van I'Innocence. Bollen van 11 tot 12 cm omtrek werden .hiervoor gekozen 
en weer in de geparaffineerde buizen geplant bij 60 cm en 80 cm. Op 
1 Maart '37 werd het phreatisch niveau om een groep buizen op 80 cm 
gebracht. door op 1-4-7 en 10 Mrt de buizen telkens 5 cm hooger te 
plaatsen in het grondwater. 

Op 26 en 27 April werden nu een IS-tal wortelstelsels uit steeds 60 cm, 
steeds 80 cm en 60-dalend-op-80 cm op de beschreven wijze blootgelegd 
en werden tellingen en metingen verricht. Daaruit volgde tabel 8. 

Het aantal aanwezige wortels is bij 60 en 80 cm gelijk en bij 60/80 cm 
bijna 3 minder per bol. wat zeker wel op toeval berust. De gemiddelde 
lengte uit 15 X 20 langste wortels is bij 80 cm een weinig geringer 
(-+- 3Y2 cm) dan bij constant 60 cm en bij 60/80 cm nog geen cm korter 
dan bij steeds 60 cm. De gemiddelde langste wortel is bij 60 cm en 
60/80 cm gelijk te noemen. bij 80 cm -+- 3 cm korter. 

Bij deze proef met Gertrude blijkt. dat de verlaging van het phreatisch 
niveau van 60 op 80 cm gedurende 2 maanden in 't geheel geen aanleiding 
is geweest voor een iets langer uitgroeien. 

Wij betwijfelen dan ook. of het verschil van ruim 4 cm (gemidd. van 
n X 10 wortels) en van -+- 2 Y2 cm bij het gemiddelde der langste wortels 
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TABEL 8. Het wortelstelsel van Gertrude op 26 April na constanten en bij 
later dalenden waterstand ( 1936-' 37) 

37 

Phreatisch niveau: 60 cm 80 cm na 1 tot 10 Mrt )~ 60cm 

dalend tot 80 cm 

Gemiddelde looBengte buiten den bol 20.8 cm 18.8 cm I 21.5 cm 

Gemidd. aantal wortels van IS bollen 73.47 73.47 I 70.87 

Gemiddelde lengte van de 20 langste 
H.37 cm 40.74 cm H.41 cm 

wortels van 15 bollen 

Gemiddelde lengte van den langsten wortel 
53.19 cm i9.9 cm 53.5 cm 

van 15 bollen 

bij l'Innocence werkelijke beteekenis heeft en boven het toeval uitgaat. 
Compensatie voor de wortels levert het in elk geval bij 20 cm daling van 
den waterspiegel niet op. Dit jaar was Gertrude einde April gerooid, daar 
einde Mei reeds zooveel wortels van de Hyacinth vergaan. 

Wanneer een soortgelijke proef werd gedaan met 50 en 60 cm phreatisch 
niveau, dan was er alle kans, dat wortels, gegroeid bij 50 cm, na verlaging 
op 60 cm nog iets doorgroeiden. Want we hebben gezien, dat bij 50 cm 
de wortels bij de overvloedige watervoorziening, tengevolge van het hooge 
capillaire niveau vroeger hun groei staken. Hier is een oorzakelijk gevolg, 
dat - gelijk zoo vaak - tevens doeltreffend is, omdat het een aan~ 
passing is. 

Komt men echter buiten zekere grenzen dan is de oorzakelijke aan~ 
passing - en daarmede de doeltreffendheid - onmogelijk geworden. 

§ 8. Ontwikkeling der wortels van Tulpen bij verschillenden waterstand. 

In de tabellen 9 en 10 worden de uitkomsten samengevat, die een beeld 
geven van den invloed der zelfde drie waterstanden op de vroege Murillo~ 
tulp .. Theeroos" en op de late tulp W. Copland. Het aantal wortels is bij 
de tulp, vooral bij de Darwintulpen zeer veel grooter dan bij de Hyacinthen 
van den hier gekozen omvang. Er kon niet aan gedacht worden de lengte 
van de meeste wortels te meten. In plaats daarvan werd de langste wortel 
van elk der 9 gerooide bollen gemeten en het gemiddelde daarvan opge~ 
geven als maat, hoever het wortelstelsel gemiddeld hoogstens reikt. 

Bij Murillo (tab. 9) is het aantal wortels, dat telkens bij een uitgekozen 
bol met gemiddeld wortelstelsel werd geteld, bij 80 cm eenigszins lager 
dan bij 50 cm, zoowel 1 Maart als 1 Juni; het aantal is waarschijnlijk op 
1 Juni achteruitgegaan, al is 't verschil nog niet groot; bij 60 cm is dit. 
waarschijnlijk ook 't geval; maar hier is door een vergissing de opname op 
1 Maart verloren gegaan. Op 1 Maart verschillen de lengten nog zeer wei~ 
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nig; met 1 Juli reikt ,,50 cm" tot 40 cm lengte, 60 en 80 cm waterstand tot 
50 en bijna 50 cm, dus ongeveer 10 cm dieper dan 50 cm. Het levend 
gewicht van het 'totaal van 9 bollen vertoont op 1 Maart een geringe daling 
van 50 tot 80 cm waterstand, op 1 Juni zijn 50 en 60 cm gelijk en een 
weinig nog toeg'enomen, maar bij 80 cm is dat gewicht sterk achteruit~ 
gegaan. Het zelfde wordt gevonden voor het drooggewicht. 

Wij zien dus dat bij Murülo het bereik der wortels bij 60 cm 10 cm 
dieper gaat dan bij 50 cm waterstand, dat wil dus zeggen dat die wortel~ 
stelsels vrijwel even gunstig er aan toe zijn wat de watervoorziening uit 
den bodem betreft. Blijkbaar komt de groei der wortels bij 50 cm waterstand 
door het rijke watergehalte dan ook eerder tot stilstand. Allerminst kan 
men zeggen, dat deze hooge waterstand een vroeger vergaan der wortels 
bevordert. Bij 80 cm waterstand vindt men echter geen langer doorgroeien 
der wortels in vergelijking met 60 cm waterstand, dus voor de watervoor~ 
ziening treedt hier geen compensatie op. 

De allerlangste wortels van de tulp Murillo reiken bij 50 en 60 cm 
grondwaterstand juist tot aan het grondwater, bij 80 cm~stand tot dat 
capillaire gebied waar de bodem 20 volumeprocenten water bevat. (Zie ook 
M in het schema van lig. 5). 

Bij de Darwintulp W. Copland (tab. 10) is de uitkomst weer een weinig 
anders. Het aantal wortels is nog aanzienlijk grooter dan bij Murillo en 
bedraagt ruim 300 bij een gemiddeld boltype. Op 1 Juni is bij 50 cm~stand 
het aantal nog gestegen vergeleken met 1 Maart, maar bij 60~ en 80 cm~ 
stand reeds aanzienlijk verminderd. De gemiddelde lengte van ,den langsten 
wortel van 9 bollen blijft bij 50 cm op 1 Maart en 1 Juni gelijk en 't laagst 
n.l. -+- 37 cm, groeit echter bij 60 en 80 cm nog geruimen tijd door, bereikt 
in Juni bij 60 cm stand 49~ cm, bij 80 cm stand gemiddeld bijna 59 cm. 
Terwijl wij dus bij Murillo zeggen, dat de langste wortels bij 50 cm blijkbaar 
door den hoogen waterstand -+- 10 cm korter blijven dan bij 60 cm, maar 

TABEL 9. Wortelstelsel van de vroege tulp Murillo "Theeroos". 

1 Maart 1 Juni 

Waterstand : 50cm I 60 cm I 80 cm 50 cm I 60 cm I 80cm 

Aantal wortels aan den gemid- ~ 
delden bol 

180 ? 162 179 159 150 

Gemidd. lengte van den langsten t 23.8 24.7 22.9 39.9 50 .2 48.0 
wortel van 9 bollen in cm ~ 

Levend gewicht der wortels van ~ 48 . 58 i5.33 
9 b.ollen 

43.80 54.01 54.04 25.53 

Drooggewicht 3.92 3 .63 3 .64 i . ti 4 .05 2.47 

Percentage drooggew. ten opz. I 8 .07 8.0 8.39 7 . 7 7 . 5 9.7 
van het levend gewicht ~ 
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bij 80 cm ook niet langer uitgroeien, blijven bij de forschere Darwintulp 
de allerlangste wortels bij 50 en 60 cm~stand bij het grondwater staan, en 
kunnen bij 80 cm~stand nog gemiddeld bijna 10 cm doorgroeien, zoodat zij 
bijna het midden van het capillaire gebied bereiken (d.w.z. de zone, die 
20 en meer % water bevat). De lagere stand wordt hier dus door een 
langer uitgroeien der langste wortels voor een belangrijk deel gecompen~ 
seerd. 

Het levend gewicht der wortels van 9 bollen loopt niet sterk uiteen; 
het is op 1 Maart en 1 Juni bij 60 cm~stand wel het hoogst en is met 
1 Juni bij alle standen sterk afgenomen. Het drooggewicht loopt op beide 
data bij de 3 standen onderling weinig uiteen. 

TABEL 10. Wortelstelsel van de Darwintulp W . Copland. 

1 Maart 1 Juni 

Waterstand : 50em I 60em I 80 cm 50 cm I 60 cm I 80 cm 

Aantal wortels aan den gemid- ~ 290 302 307 320 230 225 
delden bol 

Gemidd. lengte van den langsten ) 
, 

37 .3 43 .6 41.2 37 .0 49.4 58 .7 
wortel van 9 bollen in cm ~ 

Levend gewicht der wortels van ~ 122.46 140 . 62 
9 bollen 

131.65 98 . 17 117 .97 83 . 90 

Drooggewicht 8 .67 9 . 91 9 .65 9.72 9.62 9 . 19 

Percentage drooggew. ten opz. ~ 7 .08 7.04 7.33 1 9.90 8.16 10.95 
van het levend gewicht 

I 
§ 9. Beschouwing over de wortelontwikkeling bij Hyacinth en Tulp. 

Vergelijken wij het percentage drooggewicht bij de 4 bolgewassen, dan 
is dit bij I'Innocence 't laagst, bij Gertrude en de tulpen ongeveer gelijk 
aanvankelijk; in Juni vertoont echter Gertrude een duidelijken achteruit~ 
gang van dit percentage (resp. stijging van het percentage water), de 
Darwintulp daarentegen vertoont juist een stijging van het percentage 
droog gewicht bij elken waterstand. Welke beteekenis aan deze wel vast
staande, duidelijke verschillen gehecht moet worden, wagen wij hier niet 
te onderstellen. Op kleinere verschillen bijv. bij verschillende waterstanden 
en op de twee data , willen wij niet eens wijzen, daar deze te onzeker zijn. 
De .belangrijkste, genoemde verschillen en overeenkomsten lijken echter wel 
merkwaardig, daar het verloop vaak tegenstrijdig is. Men zou echter bij het 
interpreteeren o.a . daarop moeten letten, dat een deel der wortels door 
verslijmen en verteeren der celwanden achteruitgaat, - andere echter 
door verdrogen; overweegt 't eerste geval. dan zal men reeds daardoor in 
Juni een daling van het drooggewicht en van zijn percentage (Gertrudej 
krijgen; overweegt het tweede geval dan kan een stijging van dat percen~ 
tage in Juni 't gevolg zijn, zooals bij de Darwintulp optrad. Alleen deze 
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overweging maakt reeds, dat wij aan verschillen in droog gewichten en hun 
percentages hier voor het doel van dit onderzoek geen al te groot gewicht 
hechten. 

In het bovenstaande en in het schema van Fig. 5 is sterk de nadruk 
gelegd op de allerlangste wortels, dus tot hoever het wortelstelsel op 
z'n verst reikt als een gemiddelde uit meestal 9 bollen (bij I'Innocence 60 
en 80 cm uit 13 bollen). Daarop wees ik ook reeds bij de bespreking der 
kweekwijze in kokers. Dit is met opzet gedaan om ook bij lagen waterstand 
het gunstigste van het wortelstelsel nog op den voorgrond te stellen. In de 
laatste 3 kolommen van fig. 5 vindt men aldus den gemiddeld langsten 
wortel van de tulpen door een streep met een D (Darwintulp) en met 
een M (Murillo) aang-eduid bij 50, 60 en 80 cm grondwater. 

Nu rijst daarbij de vraag, welk gedeelte van den wortel vóóral het water 
opneemt en welk deel er in 't algemeen wel toe in staat is. Ook treft ons, 
dat terwijl Gertrude en de tulpen rijk van wortels van allerlei lengten 
voorzien zijn, er vooral bij l'Innocence van het vrij kleine aantal maar 
enkele, soms een paar zijn, die behoorlijk lang zijn uitgegroeid. In zoo'n 
geval zou men willen weten, of bij veel droogte of bij lagen waterstand 
die paar lange wortels de watervoorziening in hoofdzaak op zich kunnen 
nemen. Deze vragen zijn niet gemakkelijk door proefnemingen te be~ 
antwoorden. Proeven, die de verdeeling der wateropneming van de ver~ 
schillende zonen van een wortel goed aangeven, zijn uiterst moeilijk 
zonder groote fouten te nemen. Vooral doordat bij deze teere organen de 
opeenvolgende zonen zeer lastig van elkaar zijn te isoleeren, en verder ook 
doordat er zeer licht een capillaire weg tusschen de vochtige epidermis 
en het afsluitmiddel blij ft bestaan (of ook wel een weg door middel van die 
vochtige epidermis overblijft?). Men raadplege over moeilijkheden en 
methoden de nieuwere onderzoekingen van K. HÖHN 1934 Zeitschr. f. Bot. 
27; Sierp u. Brewig, 1935 Jahrb. f. Wiss. Bot. 82 en vooral A. 
BREWIG 1936 Jahrb. f. Wiss. Bot. Bd. 82. 

Enkele resultaten van BREWIG zijn juist voor ons geval wel van belang. 
Aanvankelijk werden voor de proef met jonge Vicia Faba bij SIERPen 
BREWIG alle andere wortels afgesneden en met één resteerenden wortel 
geëxperimenteerd; deze was dan onvertakt tot hoogstens 17 cm lang. 
Later bleek dat in zulk een geval aan dien een en wortel veel te hooge 
eischen werden gesteld om aan de transpiratie van de spruit tegemoet te 
komen door water~opneming. In het laatstgenoemde stuk van BREWIG 
werden nu 18-25 cm lange onvertakte wortels gebruikt; de overige wortels 
werden nu niet afgesneden maar gewoon in water gelegd; zoodat de toe~ 
stand voor den proefwortel normaler werd gehouden. Zijn resultaten met 
18-25 cm lange wortels kunnen met zekere voorzichtigheid aanvaard 
worden voor even lange tulpen~ en hyacinthen~wortels en bij de langere 
wortels minstens voor die lengte van den top af, waarschijnlijk wel over een 
veel groot ere lengte: 
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Bij een gering waterverbruik, dus geringe transpiratie, wordt op enkele 
cm van den top het meest geabsorbeerd, naar boven en naar beneden 
afnemend. Bij een sterke transpiratie wordt de absorbeerende zöne grooter 
naar den kant van de spruit, zoodat de geheele on vertakte wortel water 
opneemt; daarbij kan het opnemen door de zonen aan de top~zijde 

tegelijk zelfs geringer worden. (Bijv. nam bij sterke transpiratie de wor~ 
teltop tot op 8 mm zeer weinig op, de zone 1,2 tot 3,5 cm ook nog weinig, 
de bovenste 4 zonen 3,9 'tot 16,5 cm, ongeveer even sterk; zoodat de 
bovenste zone van dit voorbeeld, 13-163.1 cm van den top gelegen, tot de 
sterk~absorbeerende behoorde. 

Tot dusver zijn dit wel de belangrijkste en laatste gegevens waarover 
wij beschikken en die ook met vrij groote zekel1heid in hoofdtrekken op de 
onvertakte wortels van hyacinth en tulp toegepast zullen kunnen worden. 
Intusschen is meestal de wortel~rijkdom dezer gewassen zeer groot en 
komen over het algemeen wortels van allerlei lengten aan iederen bol voor. 
Ook wanneer de bovenste zonen der langere wortels geen water meer 
zouden kunnen opnemen, dan zijn er altijd wel een aaqtal korte wortels, 
die nog uit het pendulaire water kunnen putten, mits er voldoende regen 
valt. In droge tijden als èn de transpiratie sterk is èn het watergehalte 
in de bovenlagen van den grond gering is, hangt het uithoudingsvermogen 
der planten vooral van den grondwaterstand af. Het is volgens de 
genoemde proeven en de daar gegeven uiteenzetting wel zeer onwaar~ 
schijnlijk geworden, dat de topzonen der diepst gaande wortels bij meer 
transpiratie door sterker wateropneming dit sterker waterverlieskunnen 
compenseeren. Deze compensatie heeft - in die proeven .. - juist plaats 
doordat de absorptie in de hoogere zonen toeneemt; maar dan moet daar~ 
voor het grondwater en daarmee dus het capillaire water niet te laag staan. 
Zoo zullen voor zoover wij thans weten bij armwortelige hyacinthen als 
l'Innocence, de enkele of de paar wortels, die dieper zijn doorgegroeid, 
niet veel extra~water bij sterke transpiratie aan de top zonen kunnen 
opnemen. Zij doen dit bij sterke transpiratie door uitbreiding van hun 
absorptie naar de hooger gelegen deelen van den wortel, maar dan moeten 
die hoogere bodemlagen ook niet al te droog zijn. Bij een normale water~ 
voorziening van den bodem zullen dus die paar lange wortels bij een 
armwortelig gewas wel van belang zijn, omdat zij ook uit dieper lagen 
geregeld putten, terwijl de korte wortels nog veel profiteeren kunnen 
van het pendulaire water; bij te lagen waterstand en bij te weinig regen, 
dus bij een te drogen bovengrond met sterke transpiratie, kunnen de 
uiteinden der lange wortels dit niet verhelpen door veel meer opzuiging 
uit de diepte; zij doen dit in normale gevallen door in de hoogere zonen 
te gaan absorbeeren, dus waar de kortere wortels werkzaam zijn; maar bij 
lagen waterstand en in een drogen tijd zal dat dan juist niet veel baten. 

Gaan wij nu samenvattend nog even na hoever het wortelstelsel ge
middeld ten hoogste reikt (zie vooral schema van fig. 5). 
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In de eerst vermelde proef met l'Innocence zouden bij 50 cm~stand de 
wortels zelfs nog -een paar cm verder reiken dan bij 60 cm, tot onder in 
de capillaire zone, bij 80 cm echter wel 10 cm korter .blijven. Het is 
mogelijk dat dit meer aldus voorkomt, maar wij willen deze proef niet als 
geheel normaal beschouwen. Want in tabel 7 en fig. 5 geeft een proef in 
een koude kas als uitkomst, dat hij 80 cm de wortels op 24 Mei ten slotte 
even lang zijn als 'bij 60 cm op 1 April, d.w.z. gemidd. 1 cm langer. Maar 
dat wil dus zeggen, dat ze bij 60 cm tot onder in de capillaire zone kunnen 
reiken, bij 80 cm juist tot het niveau met 20 % water: bij 60 cm dalend op 
80 cm nog 2Yz cm dieper. Van een compensatie van den doorloopend 
20 cm lageren stand of van de 20 cm daling in den loop van het seizoen, 
kan ook bij deze gunstigste proef in 't minst niet gesproken worden. 

Bij Gertrude reiken de langste wortels bij 50 en 60 cm tot even in en 
tot aan het grondwater (7Yz cm verschil in lengte). bij 80 cm blijven de 
langste wortels -+- 4 cm korter dan bij 60 cm, bereiken in den regel het 
20% waterniveau niet. Van compensatie is dus geen sprake bij 80 cm 
waterstand, integendeel: bij 50 en 60 cm blijkt de wortellengte met het 
watergehalte (of geringer luchtgehalte?) direct samen te hangen. Bij de 
tulp Murillo vindt men ongeveer hetzelfde als bij de hyacinth Gertrude. 
Het gemiddelde der langste wortels blij ft bij 50 cm 10 cm korter dan bij 
60 cm, loopt dus parallel met den waterstand: 80 cm is een stand, die de 
langste wortels bijna evenver doet groeien als bij 60 cm, maar daardoor 
slechts tot juist aan het capillaire water brengt: van een dieper door~ 
groeien is geen sprake. 

Bij de Darwintulp W. Coplatzd, het meest forsche gewas dezer vier, 
reiken de langste wortels bij 50 en 60 cm weer tot onder in het capillaire 
g.ebied, vrijwel in een verhouding als bij Gertrude en Murillo, - maar bij 
80 cm~stand is het wortelstelsel in staat nog -+- 10 cm dieper te groeien, 
zoodat alleen hier de lag-ere grondwaterstand voor de helft wordt gecom~ 
penseerd door een dieper reiken der lan'9ste wortels tot -gemiddeld midden 
in de capillaire zone. 

Zeker is het op zichzelf belangwekkend op het gedrag van het wortel~ 
stelsel bij verschillenden grondwaterstand te letten en zeker heeft de 
verhouding tusschen beide den grootsten invloed op het ontplooien en de 
opbrengst van het gewas, daar de wortels de schakel zijn tusschen bodem~ 
water en spruiten. Maar veel kunnen wij uit het wortelstelsel -niet met 
zekerheid voorspellen omtrent het resultaat, de opbrengst van het gewas. 
Daarvoor zou lang voortg'ezette vergelijking tusschen deze grootheden 
noodig zijn. Wij weten nog niet voldoende welk waterpercentage in den 
bodem het gunstigst is voor de wateropname en welk percentage nog 
absorbeerbaar is in de drogere lagen; inzonderheid ook welk percentage 
lucht het gunstigst op de wortels werkt. We kennen niet met zekerheid 
de mate van watertoevoer door de diepste wortels en door de kortere 
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wortels, waarvan de kortste bijv. van 10 à 15 cm lengte voor een groot 
deel zullen zorgen voor absorptie van het indringende regenwater of inlaat~ 
water. 

Wij kunnen slechts hopen, dat deze bijdrage over den groei van het 
wortelstelsel bij verschillend en waterstand tot verdere vergelijking en uit~ 
werking aanleiding kan wezen. i 

Maar wat wij met groote nauwkeurigheid ten slotte toch wel kunnen 
zeggen omtrent het wortelstelsel bij verschillenden waterstand, - omtrent 
deze schakel tusschen bodemwater en gewas, - dat is zijn effect, het pro~ 
duet. De opbrengst toch van het gewas geeft de resultante van die ver~ 
schillende factoren. Het phreatisch oppervlak, de capillaire opstijging en 
waterverdeeling in den bodem eenerzijds en de uitkomsten, het eind~ 
product anderzijds zijn met zekerheid vast te leggen. En daarmee behouden 
wij een vasten grondslag, die voor het doel van dit onderzoek noodig was. 
Vergelijk verder met § § 11 en 12. 

§ 10. De opbrengst van Hyacinth en Tulp in grof en fijn duinzand. 

rInnocence. 

Deze proeven zijn deels een herhaling van die van het vorige jaar met 
hetzelfde grove duinzand, maar nu bij 50 tot 80 cm waterstand, deels een 
vergelijking met de opbrengst in een fijne zandsoort, die het laatst zal 
besproken worden. 

De bollen werden weer op dezelfde grootte door ons uitgekozen, echter 
niet meer individueel gemeten, maar als geheel gewogen. Elke proef omvatte 
79 stuks. 

29 Maart in alle vakken begin van den bloei; 13 April gerist. 
18 Mei is het loof bij 70 en 80 cm duidelijk ijler. 
13 Juli werd gerooid en 14 Juli schoongemaakt en gewogen. 
Wij geven in tabel 11 wéér, hoeveel het gewicht is toegenomen in 

procenrten ten opzichte van het geplante gewicht. 

TABEL 11. Gewichtstoename in procenten op 3 Oct. en het gewichtsverlies 
in den bewaartijd bij J'Innocence 1935-'36 in grof duinzand. 

Waterstand 50 cm 60 cm 70cm 80 cm 

Gewichtsverlies tijdens het bewaren 14.5% 14 . 4 0J0 16 .9% 14.3% 

Gewichtstoename in een jaar 109 .5% 90.3% 64.8% 

Het gewichtsverlies, voornamelijk door verdamping en verder door ver~ 
ademing, bedraagt weer hetzelfde als verleden jaar; het bedrag bij 70 cm 
is eenigszins aan den hoogen kant. 

Voor 60 cm, 70 cm en 80 cm werd verleden jaar bij gemiddelden regen~ 
val gevonden resp. 89,6%-61,8%-38,1 %. Deze overeenkomst is dus 
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zeer bevredigend. Wij hebben reeds toen het vermoeden uitgesproken, dat 
voor 80 cm het bedrag wel wat te laag was uitgevallen, n.l. te dicht bij dat 
van 90 cm en van "geen waterstand" lag (resp. 33,8% en 36,3%). Dit 
vermoeden wordt nu bevestigd daar dit jaar 45% werd gevonden. 

Wat ons het meest treft is echter, dat ook 50 cm bij grof duinzand nog 
een vrij wat beteren oogst oplevert dan 60 cm. 

Willen wij weer het nadeel uitdrukken van een lageren waterstand, dan 
zullen wij dit doen door het verschil in gewicht om te rekenen in procenten 
ten opzichte van den oogst, dien men had kunnen krijgen bij 10 resp. 20 cm 
hooger waterstand. Bijv. bij 60 en 70 cm wordt van 100 geplante KG 
190,3 en 164,8 KG geoogst; verschil 25.5 KG, d. i. 13,4% verschil in oogst. 

TABEL 12. Nadeel in procenten ten opzichte van den 
oogst bij 10 en 20 cm verschil in phreatisch niveau 

(I'Innocence 1935-'36, grof duinzand). 

Waterstand Bij 10 cm daling Bij 20 cm daling 

50 

!~ 
9.2% 

60 21.3% 
13.4% 

23.8% 70 
12 % 80 

Het nadeel bij een daling van 60 op 80 cm was in het vorige jaar 
(Tabel 4) 27,2 % bij l'Innocence (20,6 % bij Gertrude). Maar wij wezen 
er reeds op, dat de oogst bij 80 cm wat aan den te lagen kant was. 
Daarom zal het thans gevonden bedrag van 23,8 % wel dichter bij het 
juiste getal liggen. 

Opbrengst van tInnocence bij gebruik van een fijner soort duinzand. 
Ter vergelijking van de voorgaande proeven werden ook 4 bakken ge~ 

vuld met fijner duinzand. Dit zand is evenals het andere door het Bod e m~ 
kun d i gIn s t i t u u t te Groningen op korrelgrootte en capillaire wer~ 
king onderzocht, terwijl aan het einde van het jaar het water~ en lucht~ 
gehalte in volumeprocenten op verschillende diepten werd bepaald. Daar 
ook hier evenals bij het grove zand boven in de capillaire zone geleidelijk 
het watergehalte af en het luchtgehalte toeneemt, willen wij op het volgende 
wijzen als het karakteristieke verschil tusschen deze twee zandsoorten. Het 
niveau met een gelijk volumeprocent aan water ligt in het fijne zand ge~ 
middeld 12 Y2 cm hoog er dan in het grove zand. Om weer een bepaald 
niveau te kiezen, kunnen wij - uit het onderzoek van het Bodemkundig 
Instituut - vermelden, dat 20 volumeprocenten water gevonden werden 
op -+- 22Y2 cm boven het phreatisch oppervlak bij het grove zand, maar 
op -+- 35 cm bij het fijne zand. En verder dat op dat niveau met -+- 20% 
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water dan -+- 25 % lucht wordt aangetroffen in beide gevallen. Nu zijn de 
grovere duingronden ongeveer gelijk aan ons grove zand, de fijnere van 
gelijken aard met ons fijne zand, zoodat door deze beide het belangrijkste 
deel derbollengronden, wat korrelgrootte betreft, omsloten wordt. 

Dit fijne zand komt dus voor de plant practisch ongeveer neer op een 
-+- 12 Y2 cm hoogeren waterstand. Men denke zich in, dat bij 50 cm water~ 
stand in onze proef (en bij 10 cm diep planten) de grond op 5 cm onder 
den bol 20% water bevat. 

De behandeling, de bloei (29 Mrt-13 April), de stand op 18 Mei (70 
en 80 cm zien er minder goed uit dan 50 en 60 cm) vertoon en hetzelfde 
beeld als die van het grove zand. 

TABEL 13. Gewichtstoename in procenten op 3 Gct. en het gewichtsverlies 

in den bewaartijd bij l'Innocence 1935-·36 in fijn duinzand. 

Waterstand 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

Gewichtsverlies tijdens het bewaren 16.3% 15 .3% 16.1 % 15.3% 

Gewichtstoename in een jaar 83.9% 100.5% I 74.5%(?) I 67.7% 

Hier hebben we nu het eerste geval waarbij we zeker over het optimum 
heen zijn: n.l. bij 50 cm in het fijne zand. Gezien de zooeven aangedUide 
capillaire stijghoogte is dat ook niet te verwonderen. 

Vergelijken wij nu de uitkomst bij fijn en grof zand (tabel 11 en 13) dan 
geeft 50 cm grof zand 109,5% gewichtsvermeerdering, 60 cm fijn zand 
100,5%. Het eerste, 50 cm bij grof zand, ligt 't dichtst bij het optimum van 
alle genomen proeven; - maar is nu 60 cm fijn zand (100.5%) nog onder 
het optimum of juist even over het optimum heen? Daar bij 60 cm fijn zand 
het watergehalte en de grens van het capillaire gebied ongeveer overeen~ 
komen met grof zand bij een phreatisch oppervlak van -+- 12Y2 cm hooger, 
dus op -+- 47Y2 cm, - en 50 cm bij grof zand een zoo hooge opbrengst 
gaf -, daar vermoed ik, dat 60 cm waterstand in fijn zand (en dus ook 
47Y2 cm in grof zand) juist even over het optimum heen is. Het verschil in 
capillaire stijghoogte dus in aanmerking nemend, is dit waarschijnlijker, 
dan dat 60 cm waterstand bij fijn zand nog onder het optimum zou liggen. 
Zekerheid over dit punt is er nog niet, want bij de Darwintulp zal straks 
blijken, dat de conclusie anders moet zijn. 

Zeker is het in ieder geval. dat voor Hyacinthen bij de grovere duin~ 
zanden een waterstand van -+- 50 cm ongeveer optimaal is, bij de fijnste 
duinzanden waarschijnlijk ruim 60 cm. Voor daartusschen liggende zand~ 
soorten naar verhouding. 

Natuurlijk speelt naast de korrel grootte ook de dichtheid van de ligging 
van het zand een rol, omdat deze mee de capillaire opstijging bepaalt; 
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maar over het algemeen zal bij de gebruikelijke geregelde grondbewerking 
de dichtheid dezer ligging bij verschillende kweekers tamelijk gelijk zijn, 
vooral in het einde van het cultuurjaar. 

Indien wij als het meest waarschijnlijke aannemen, dat voor dit fijne 
zand 60 à 62Yz cm waterstand -+- optimaal is, dan is het bevreemdend, dat 
70 cm waterstand slechts 74,6 % 'toename geeft. In het algemeen lijkt 
deze opbrengst in fijn zand met 70 cm waterstand te laag uitgevallen door 
een of andere ons niet bekende factor, want: 10 volgens den waterrijkdom 
in zulk een bodem . had deze partij minstens hetzelfde moeten opbrengen 
als in grof zand met 60 cm waterstand; 20 is ook het verschil in opbrengst 
van 70 en 80 cm onnatuurlijk gering. Bij 80 cm fijn zand is de opbrengst 
(67,7 %) iets meer dan bij 70 cm grof zand (64,R % in dit jaar en 61,8 % 

verleden jaar); dat stemt dus volkomen overeen met het feit, dat in het 
fijne zand de capillaire opstijging -+- 12~~ cm hoog er gaat dan in het grove. 
Daarmee is het dan ook hoogst waarschijnlijk, dat de gewicht~toename bij 
70 cm waterstand in fijn zand met 74,6 % veel te laag is uitgevallen en 
wel -+- 85 % had kunnen bedragen. Het is niet waarschijnlijk dat hier een 
fout bij het wegen de oorzaak is; want reeds 18 Mei was op het veld te 
zien, dat ,,70 en 80 cm er minder goed uitzien dan 60 en 50 em." 

Hierdoor en doordat wij met 50 cm ver over het optimum heen zijn en 
met 60 cm waarschijnlijk even over het optimum, valt het moeilijk een tabel 
te geven omtrent voor~ en nadeel van 10 en 20 cm daling van het grond~ 
water. Wij zullen dit met de noodige reserve toch in Tab. 14 zoo goed 
mogelijk doen. 

TABEL 14. Voor- of nadeel in procenten van den oogst bij 10 of 20 cm daling 
van het grondwater (J'Innocence 1935-'36 in fijn zand). 

Waterstand Toename 
Voor- of nadeel bij Nadeel bij 20 cm 

10 cm daling daling 

50 cm 83.9% 

~ 9. 0 % voordeel 
60 cm 100 5% 

( 
) 12.9% nadeel 

70 cm 74.5% 
, 

(waarschijnlijk iets te hoog) 16.4% 
) 3.9% nadeel 

80 cm 67.7% ) (waarscbijnlijk iets te laag) 

Daar 50 cm en 70 cm aan weerszijden van het optimum liggen en 70 cm 
een te laag bedrag aanwijst, is hier geen nadeel~cijfer in te vullen. Het 
nadeel van 70 cm tegenover 60 cm is ook met reserve te aanvaarden, het 
is eenerzijds hooger geworden, doordat 't bedrag van 70 cm te laag is, 
anderzijds is het lager geworden dan wanneer wij de opbrengst bij -+-
62,5 cm hadden gekend, daar die 60 cm al aan de andere zijde van het 
optimum ligt. Deze twee bezwaren schijnen elkaar tamelijk wel op te heffen, 
daar 12,9 % nadeel bij 10 cm daling in overeenstemming is met de vroeger 
reeds vermelde cijfers. De 3,9 % nadeel bij daling van 70 op 80 cm is nu 
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om voldoende vermelde redenen zeker veel te gering uitgevallen. Het nadeel 
van 16,4 % bij 20 cm (van 60 op 80 cm) is wel juist voor dit bijzondere 
geval in fijn zand, maar met dien verstande, dat het nadeel van 62Yz op 
80 cm wellicht iets grooter zou zijn. 

De tulpen. Wij zullen beginnen met de opbrengst der Murillo~tulpen 
te bespreken. Deze werden door ons 12 Juli '35 ontvangen, in 25Yz°C 
bewaard tot 1 Sept., daarna in 17° en 9 October geplant bij een waterstand 
van 50-60-70 en 80 cm. In elk vak werden er 126 geplant. Zij werden 
begin Oct. uitgezocht op een gewicht tusschen 16 en 21 gram; 126 stuks 
wogen 2352,5 gram. 

Tijdens den vollen bloei (27 April. 4: Mei) is er geen verschil in de 
4 vakken te zien; 7 Mei werden de bloemen afgesneden. 

18 Mei zijn de vakken van 70 en 80 cm waterstand dUidelijk minder goed 
in blad dan die van 60 en 50 cm. 28 Mei zijn 70 en 80 cm sterk aan het 
verdrogen; 60 cm heeft reeds vrij veel rood loof; 50 cm blij ft veel groener 
dan 60 cm. Op 6 Juli worden de nieuwe bollen geoogst. In vergelijking 
met de hyacinth, moet er op gewezen worden dat de geplante bol eenjarig 
is, geheel verbruikt is en de oogst dus bestaat uit een nieuwen hoofdbol 
en een aantal kleinere bijbollen. 

TABEL 15. Gewicht van 126 hoofdbollen in g, gekweekt in grof zand (1935-'36). 

Waterstand 50 cm 60 cm 70cm 80cm 

6 Juli 2394 2244 1936.6 1771 . 4 

3 October 2123 1986 1715 1565 

Gewichtsver lies 11.3% 11 .5% 11.4% 11.6% 

Aan bijbollen werden verder nog geoogst resp.: 

Aantal: 146 153 139 135 
6 Juli samen wegend: 398,7 g 404 g 336,6 g 298,7 g 
42 grootste uit elke groep wogen: 244,5 g 247,7 g 205,7 g 196,7 g 

Wat dus de bij bollen betreft, deze zijn naar aantal en gewicht bij 60 cm 
't gunstigt, maar bij 50 cm ook vrijwel hetzelfde, bij 70 en 80 cm minder, 
maar onderling niet veel verschillend. 

Blijven wij nu bij tabel IS, die de belangrijke leverbare bollen omvat. 
Opvallend is hier het gelijke percentage gewichtsverlies door verdamping 
en verademing; een bedrag dat geringer is dan bij de hyacinth (14 à 16 % ) . 
Bij dit vrij grove duinzand is de opbrengst bij 50 cm grondwater beter dan 
bij 60 cm; bij 70 cm is de opbrengst aanzienlijk slechter dan bij 60 cm 
waterstand. Omtrent het nadeel van een te lagen waterstand volgt voor 
Murillo bij een gemiddelden regenval deze tabel 16: 
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TABEL 16. Nadeel in het gewicht der leverbare bollen, wanneer de waterstand 
10 of 20 cm gezakt is (tulp Murillo, Theeroos, in grof duinzand) . 

Waterstand Gewicht 
Bij 10 cm Bij 20 cm 

daling daling 

50 cm 2123 g 

~ 
50 

6 . 5% 
60 cm 1986 g 60 !! 19.2% ~ 13.6% 

21.2% 70 cm 1715 g 70 
) 8.7% 

80 cm 1565 9 \ 80 

Bij de Darwintulp W. Copland had ook de zomerbehandeling in ons 
laboratorium op dezelfde wijze plaats. Echter is het gevolg bij zulke zware 
bollen. dat de hoofdbollen te licht, de bijbollen te groot in aantal en 
gewicht worden. Er is hier een speciale behandeling of een kleine maat 
bollen noodig om zware hoofdbollen te krijgen met zeer weinig bijbollen. 
Ook de bollen, die wij een volgend jaar voor de proef in fijn zand 
gebruikten, bleken niet beter te zijn behandeld, daar nagenoeg hetzelfde 
euvel zich voordeed. Niettemin gaven deze proeven voor ons doel een 
volkomen voldoenden uitslag, waarover wij het volgende kunnen ver~ 

melden: 
De bollen werden Juli 1935 uitgezocht tusschen 35 en 40 gram en evenals 

Murillo bij ons behandeld. Op 9 Oct. wordt geplant. In elk vak worden 
104 bollen geplant, in 80 cm 106, maar in de tabellen zijn de uitkomsten 
daarvan alle omgerekend alsof er 104 stonden. Tijdens den bloei (4 Mei 
bijv.) was er geen noemenswaardig verschil tusschen de 4 waterstanden 
zichtbaar; 9 Mei werden de bloemen afgesneden. 18 Mei staat 50 cm 
verreweg het mooist ; 80 cm het minst; 28 Mei zijn 70 en 80 cm reeds 
sterk aan het verdrogen ; 60 cm vertoont bij vrij vele rood wordend loof; 
50 cm blijft duidelijk veel groener dan 60 cm. Gerooid werd op 6 Juli, ge~ 
wogen 7 Juli '36. 

TABEL 17. Gewicht van 104 hoofdbollen in g, gekweekt in grof zand (1935- '36). 

Waterstand 

7 Juli 

30ct. 

Gewichtsverlies 

50 cm 

1984 9 

1828 g 

7.4% 

60 cm 

1710.5 g 

1559 9 

8.8% 

70 cm 

1597 g 

1458 9 

8 .7% 

80 cm 

1488 . 2 g 

1355 g 

8.9% 

Zooals wij ook vroeger wel ervaren hebben, is het gewichtsverlies, 
vooral door verdamping en verder door verademing, bij Darwintulpen 
nog geringer dan bij hyacinthen en Murillo en wel n~ à 9 %. Verband 
met den waterrijkdom van den bodem bestaat ook hier niet. Wij laten 
nu nog het aantal en het gewicht der bij bollen in tabel 18 volgen. 
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TABEL 18. Het aantal en het gezamenlijke gewicht der bijbollen. 
aan het einde van den zomer. 

Waterstand 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

Aantal bijbollen van 104 
moederbollen 625 613 618 573 

Gewicht van deze bijbollen 
op 3 October in g 1H2 1168 925 934 

Het aantal bijbollen. dus buiten den geoogsten hoofdboI. was bij Murillo 
slechts ruim één gemiddeld; bij Copland gemiddeld tot 6. Dit is te veel 
en gaat ten koste van een zwaren hoofdbol. Ook in het gezamenlijke 
gewicht dezer bijbollen blijkt een sterke daling van de opbrengst als men 60 
in plaats van 50. of 70 in plaats van 60 cm phreatisch niveau heeft. 
Tusschen 70 en 80 cm bestaat echter in gewicht geen practisch verschil 
meer. Wij zullen ons verder. evenals bij Murillo. in onze beschouwing 
tot de zooveel belangrijker hoofdbollen beperken. 

TABEL 19. Nadeel in het gewicht der hoofdbollen. wanneer de waterstand 
10 of 20 cm gezakt is (Darwintulp W. Copland in grot zand). 

Waterstand Gewicht Bij 10 cm daling I Bij 20 cm daling 

50 cm 1828 g 
14 . 7% 

II 60 cm 1559 9 20.2 OIo 
6.5% 

70 cm 1458 g 13.1% 

80 cm 1355 9 
7.1% 

In deze proef is vooral opvallend. dat bij de Darwintulp, die over het 
algemeen iets dieper kan wortelen (zie 80 cm ~n Tab. 10). een zoo hooge 
waterstand als 50 cm nog 14.7 % meer opbrengt dan 60 cm. Het nadeel bij 
daling van 50 op 60 is dus • taanzienlijkst (bij dit grove duinzand). de daling 
van 60 op 70 en van 70 op 80 cm geeft dan nog slechts 6 à 7 % nadeel. 

Vergelijken wij thans de uitkomsten van de Darwintulpen, die het 
volgend jaar in fijn zand gekweekt werden bij een phreatisch niveau op 
50-60-70 en 80 cm diepte. Daarbij werd tevens een groep in grof zand 
met 50 cm waterstand voor vergelijking herhaald. Alle proeven geschied~ 
den weer bij den beschreven regenval van 700 mm p. jaar. 

Beschouwen we eerst de bijbollen afzonderlijk. Hiervan vertoont de 
gewichtsopbrengst bij 50-60 en 70 cm fijn zand en bij 50 cm grof zand 
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opmerkelijk weinig verschil. Pas bij 80 cm treedt een belangrijke daling in 
het gewicht op. 

Bij de hoofdbollen komen weer duidelijke verschillen naar voren. Bij 
dit fijne zand, waar de capillaire opstijging nog ruim 10 cm hooger is dan 

TABEL 20. Gewicht van 80 hoofdbollen van W. Copland en het aantal en gewicht 
der bijbollen, op fijn zand gekweekt (1936---'37), vergeleken met een 

contróle~proef in grof zand. 

Bijbollen 
Waterstand Hoofdbollen 

I Aantal Gewicht 

50 cm 1496 9 341 1498 9 

60 cm 1357 9 335 1481 9 

70 cm 1229 9 341 1462 9 

80 cm 1210 9 335 1323 9 

50 cm grof zand I 1411 9 317 1501 9 

TABEL 21. Nadeel in het gewicht der hoofdbollen van W . Copland, 
wanneer de waterstand 10 of 20 cm gezakt is, in fijn zand. 

Waterstand Gewicht Bij 10 cm daling Bij 20 cm daling 

50 cm 1496 9 
} 9.3% 

!l 60 cm 1357 9 17.9% 1 9.4% 
70 cm 1229 9 ~ 10 .8% 

80 cm 1210 9 ~ 1.6% 

in den terrasbak met grof zand in het vorige jaar, is toch een phreatisch 
niveau op 50 cm nog voordeeliger dan op 60 cm, in tegenstelling met de 
Hyacinth (vergel. tabel 13). Overigens zijn hier de verschillen, uitgedrukt 
in nadeel~procenten, niet zoo groot als het vorige jaar op grof zand 
(vergel. tabel 19). Het verschil tusschen 70 en 80 cm is zeer gering. Wij 
weten, dat wij dit op diepten van 80-90-100 cm in het algemeen kunnen 
verwachten, daar de bollen dan tenslotte op het hangwater leven, zoodat 
we dan opbrengsten verkrijgen als op hooge gronden. Het geringe verschil 
reeds tusschen 70 en 80 cm was echter vooral bij het fijne zand niet te 
verwachten. 

De contröle~groep 50 cm grof zand geeft een opbrengst hooger dan 
60 cm fijn zand, lager dan 50 cm fijn zand, terwijl het bedrag iets meer naar 
den kant van 60 cm fijn zand ligt. Volgens het verschil in capillaire opstij~ 
ging zou men verwacht hebben, dat deze groep een weinig minder zou 
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opbrengen dan 60 cm fijn zand. Ook dit feit zou den indruk kunnen maken 
alsof het verschil in capillariteit tusschen grof en fijn zand hier niet zoo 
groot is als het bepaalde verschil in capillaire opstijging (-+- 12Yz cm) 
zou doen verwachten, te meer daar bij lhet fijne zand ook het regenwater in 
de bovenste lagen beter vastgehouden wordt dan in het grove zand. MaRr 
wij behoeven ook niet te onderstellen, dat de wateropname en wortelont~ 
wikkeling hij elk gewas bijna uitsluitend van het watergehalte afhangen. 
Het is zeer wel mogelijk, dat bij de Darwintulp de grovere korrel. hetzij 
direct voor den groei, of indirect door meer zuurstof en meer gelegenheid 
voor stofwisseling, een factor ten gunste is boven fijn zand en dat aldus 
het hydrologisch voordeel van 12Yz cm tusschen dit fijne en grove zand 
getemperd wordt, waardoor de opbrengstcijfers "minder dan 12Yz cm" 
verschillen. 

I ris Wed 9 w 0 0 d, I ris Imp era tor end e Nar cis 
King Alfred 

§ 11. Ontwikkeling der wortels bij de Irissen. 

De proeven werden in 1936-'37 voortgezet met Irissen (Wedgwood en 
Imperator) en met de Narcis King Alfred, gekweekt in het grovere zand, 
met een phreatisch niveau op 50-60--70 en 80 cm, en 700 mm regenval. 

Tegelijk werd de groei der wortels op dezelfde wijze in kokers gemeten 
in verband met het grondwater (50--60 en 80 cm). Voor de Irissen wer~ 
den kleine bollen uitgekozen, n.l. van die maat waarbij geen blot'i te ver~ 
wachten was en waarbij dus de groei, d.w.z. de gewichtstoename, van den 
geplanten bol als maatstaf werd gebruikt evenals bij een meerjarigen 
hyacinthenbol. Deze gewichtstoename is te meer van belang bij de Iris, 
omdat men daar in één jaar van kleine bollen, die vrijwel niet bloeien, 
moet komen tot hollen, die zwaar genoeg zijn om vrijwel alle te kunnen 
bloeien. 

Voor de variëteit Wedgwood zijn bollen uitgekozen van 5-6 cm om~ 
trek, waarbij 128 stuks op 17 Aug. 462 gram wogen. 

Voor Imperator: bolletjes van 3Yz-4Yz cm, wegende op 5 Aug. tusschen 
1,1 en 2,2 gram. Deze irissen werden bewaard bij 17°e en voor de wortel~ 
proeven in de beschreven buizen geplant op 23 October bij een phreatisch 
niveau van 50-60 en 80 cm, 15 stuks bij eIken waterstand. 

Op 31 Mei '37 werd van Wedgwood het wortelstelsel blootgelegq, 
geteld en gemeten. De uitkomsten zijn in tabel 22 samengevat. Deze 
wortels van de bol-irissen zijn niet, zooals bij hyacinth, tulp en narcis, 
onvertakt, maar enkelvoudig vertakt: ze bestaan uit den doorloop enden 
wortel, die uit de schijf ontspringt en die rondom zeer korte, onvertakte 
zijworteltjes draagt (zie fig. 6). Bij het meten valt dan nog in 't oog, 
dat een onderscheid te maken is tusschen twee groepen: kortere, weinig 
vertakte wortels en langere, sterk vertakte wortels. 
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Het totale aantal wortels van een bol~iris is altijd zeer gering in ver~ 
gelijking met hyacinth, tulp en narcis, vooral natuurlijk bij deze kleine 
bollen. 

TABEL 22. Wortelonderzoek bij Iris Wedgwood op 31 Mei '37. 

Waterstand 

Gemiddelde looflengte 

Aantal weinig vertakte wortels van I1 
15 bollen tezamen 

Gemiddelde lengte 

Aantal meer vertakte wortels van 15 
bollen 

Gemiddelde lengte 

Gemiddeld aantal wortels per bol 

Gemiddelde van den langsten wortel 
dezer I S bollen 

Versch gewicht 

Droog gewicht 

Droog gewicht in proc. van het versche 
gewicht 

j 

~ 

50 cm 60 cm 80 cm 

55 .2 cm 52.5 cm i7 .3 cm 

79 77 ]i 

26.0 cm 25.2 cm 22 .2 cm 

149 159 172 

40.3 cm 41.4 cm 34.6 cm 

15.2 15.7 16,4 

51.3 59.9 69.5 

63.86 g 63.36 9 48.41 9 

i . 71 9 5.61 9 5.90 9 

7.HOfo 8.85 Ofo 12.19% 

De tabel toont duidelijk aan hoe voorzichtig men moet zijn bij het kiezen 
van een maat voor het wortelstelsel. De lengte van de groepen korte en 
langere wortels is gemiddeld bij 50 en 60 cm ongeveer even groot, bij 80 cm 
enkele cm korter. Neemt men het gemiddelde van den langsten wortel van 
elk der 15 bollen, dan blijkt echter, dat die allerlangste wortels een lengte en 
diepte bereiken, die veel meer overeenstemt met de waterstandsverhouding. 
Deze langste wortels kun n e n, daar de bol~onderkant 10 cm onder het 
maaiveld geplant is, bij 50 en 60 cm ongeveer 10 cm in het phreatisch 
water komen en bij 80 juist tot aan dit grondwater. Het totaal der wortels 
heeft dus bij 50 cm de gunstigste lengte in verband met het watergehalte 
in den bodem, de allerlangste wortels zijn echter des te langer naarmate 
het water lager staat, al kan het verschil tusschen 60 en 80 cm waterstand 
nog slechts voor -+- 10 cm gecompenseerd worden. Het is nu maar de 
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vraag wat de meeste waarde heeft. Zal het totaal der wortels belangrijker 
zijn. of kunnen de zeer lange wortels een rol spelen. die bij vrij lagen 
waterstand van voldoende beteekenis is? Wij komen hier feitelijk weer 
op de vraag. die ook in § 9 voor l'Innocence besproken werd. 

Daar men hier op grond van het wortelstelsel geen zekere conclusie of 
voorspelling mag wagen. zal het weer de opbrengst zijn. die ons zekerheid 
verschaft over het totale effect. Wel kunnen we er even op wijzen. dat de 
looflengte (31 Mei) bij 50 cm~stand het langst is. en wel 8 cm gemiddeld 
langer dan bij 80 cm~stand. Dit zou ons doen vermoeden. dat de groep 
50 cm er het best aan toe is en de weinige zeer lange wortels geen over~ 
wegenden invloed kunnen oefenen tegenover de gezamenlijke lengte. dus 
ook ten opzichte van het geheeIe oppervlak der wortels. Het gemiddeld 
aantal wortels is in de 3 proeven n.l. bijna gelijk. 

TABEL 23. Wortelonderzoek bij Iris Imperator op 1 Juni '37 

Waterstand 

Gemiddelde looflengte 

Aantal weinig vertakte wortels van 15 
bollen 

Gemiddelde lengte 

Aantal meer vertakte wortels van 15 
bollen 

Gemiddelde lengte 

Gemid,deld aantal per bol 

Gemiddelde van den langsten wortel 
dezer 15 bollen 

Versch gewicht 

Droog gewicht 

Droog gewicht ten opzichte van het 
versche gewicht 

50 cm 

13.9 cm 

16.1 cm 

91 

34,9 cm 

8.7 

47.4 cm 

25.84 g 

1.75 g 

6.8% 

60 cm 

43 .2 cm 

47 

17.5 cm 

93 

37.0 cm 

9,4 

55.6 cm 

26.63 g 

2 . 35 g 

8.8% 

80 cm 

38.8 cm 

61 

19 . 5 cm 

89 

32.5 cm 

10 .0 

50 .6cm 

26.56 g 

2.94 g 

11.1 % 

De variëteit Imperator vertoont niet die tegenstelling tusschen de ver~ 
schillende lengtematen. waarover sprake was bij Wedgwood. De gemid~ 
delde lengten loop en weinig uiteen. De allerlangste wortels worden bij 
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Fig. 6. Gemiddeld type. Wortels van Iris Wedgwood I Juni '37 bij een waterstand 
van 50 cm - 60 cm - 80 cm. 

Verhandelingen Afd. Natuurkunde. Tweede Sectie. Deel XXXVII. N°. 1. 
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60 cm gevonden en zijn daar 8 cm langer dan bij een niveau van 50 cm: 
bij 80 cm blijven die langsten gemiddeld nog 5 cm korter dan bij 60 cm: 
eveneens bij de geheele groep der langere meer vertakte wortels: de kortere 
minder vertakte zijn bij 80 cm 2 cm langer dan bij 60 cm waterstand. 

Neemt men de totale lengte van alle wortels, waarin dus ook het aantal 
verwerkt is, dan bedraagt dit bij de drie waterstanden 3820 cm - 4271 cm 
en 4085 cm. 

Dus is er bij Imperator noch in het totaal der wortels, noch in de afmeting 
der langste wortels bij 80 cm eenig blijk van dieper doorgroeien bij dien 
lagen waterstand. Bij Wedgwood vinden wij dat wèl bij de allerlangste: 
het totale wortelstelsel had daar echter een lengte van 8051 cm - 8517 cm 
en 7595 cm, dus bij 80 cm zelfs korter dan bij 50 cm. 

Ook het versche en droge gewicht der gezamenlijke wortels is weer 
bepaald. Of deze bepalingen als uitdrukking voor den aard van het wortel~ 
stelsel nog van beteekenis zijn, waag ik niet te onderstellen. 

Wat ons bijv. wel treft, is het lage cijfer voor het levend gewicht van 
Wedgwood bij 80 cm waterstand, daarentegen de groote gelijkheid bij 
Imperator: - en tenslotte zoowel bij Wedgwood als Imperator het sterk 
stijgend percentage aan droog gewicht bij dalenden waterstand. 

Zulk een tegenstelling deed zich bij hyacinthen en tulpen in het percen~ 
tage drooggewicht niet voor. Het valt moeilijk te zeggen, of dit hoog er 
percentage aan water ,in het wortelstelsel bij hooger waterstand bijv. moet 
worden opgevat als een blijk van betere watervoorziening van de geheele 
plant. Kan men in een hooger percentage vaste stof in de wortels bij 
lageren waterstand eenig belang zien bij deze soort gewassen? Ik vestig er 
enkel de aandacht op voor andere onderzoekers, zonder er zelf veel ge~ 
wicht aan te kunnen hechten. Ook wijs ik nog op hetgeen in § 8 is naar 
voren gebracht, - dat wanneer een deel der wortels reeds bezig is achteruit 
te gaan, het voor het drooggewicht~% een groot verschil maakt of dit door 
verslijmen en totaal vergaan der celwanden, of door indrogen plaats heeft. 

§ 12. Ontwikkeling der wortels bij de Narcis King Alfred. 
Korte slotbeschouwing. 

De voor deze waterstandsproeven gebruikte bollen werden 10 Aug. 
uitgezocht op een gewicht tusschen 77 en 83 gram, 15 stuks voor deze 
wortelproef samen wegend 1197 gram. Deze zooveel grootere bollen werden 
voor het wortelonderzoek op 1 Sept. in kokers geplant van 15 cm doorsnee. 
Zij werden 28 tot 30 April gerooid, uitgespoeld en weer gemeten enz. 
De uitkomsten zijn samengevat in tabel 24. Zie ook fig. 5. 

In de looflengte is weinig versohil. ze is bij den hoogsten waterstand einde 
April bijna 4 cm langer dan bij 80 cm. Het aantal wortels lijkt een weinig 
te stijgen bij lageren waterstand; maar 't is zeer de vraag of dit meer dan 
toeval is. De gemiddelde lengte uit 300 langste wortels van 15 bollen geeft 
een duidelijke stijging te zien bij lageren waterstand. Weer vinden we -



56 DE BETEEKENIS VAN DEN GRONDWATERSTAND 

TABEL 24. Wortelonderzoek bij de Narcis King Alfred, einde Aprû ·37. 

Waterstand 50 cm 60 cm 80 cm 

Gemiddelde looflengte van 15 bollen 50.9 cm 19.9 cm 47.1 cm 

Gemiddeld aantal wortels per bol 102 .6 103.7 108.2 

Gemiddelde lengte van de 20 langste 
wortels (dus van 15 X 20 wortels) 47.7 cm 55.4 cm 60 .5 Cl n 

Gemiddelde van den allerlangsten wortel 
van 15 bollen 51.2 cm 58.1 cm 66.8 Cl n 

Versch gewicht van alle wortels 540.5 g 610.2 g 564.7 g 

Droog gewicht 23.11 9 25.14 9 25.13 g 

Droog gewicht in % 4.28% 4. 12% 4.45 Ofo 

evenals bij Gertrude, bij Copland en Murillo, bij Iris Wedgwood en 
Imperator - dat bij 50 cm phreatisch niveau de langste wortels bijna 8 cm 
(bij de Narcis) korter blijven dan bij 10 cm lager waterstand. Bij de 
Hyacinth l'Innocence deed zich dit volgens tab. 5 niet voor, wel als men 
50 cm tab. 5 vergelijkt met 60 cm tab. 7. Bij een laag phreatisch niveau 
(80 cm) groeien de langste wortels van de Narcis 5 cm (gemidd. v. 
15 X 20 langsten ) tot 8.7 cm (bij den allerlangsten ) méér uit dan bij 60 cm 
waterstand. Van de hier onderzochte gewassen groeien de langste wortels 
van deze Narcis. van W. Copland en van Iris Wedgwood bij 80 cm dus 
omstreeks 5 tot 10 cm langer door dan bij 60 cm. Het verschil in waterstand 
wordt dus slechts ten deele vergoed door iets langere wortels. 

Wij doen, meen ik, juister om ons niet voor te stellen, dat de workls 
bij 60 cm langer worden dan bij 50 cm en, bij deze drie gewassen, bij 
80 cm eenigszins langer dan bij 60 cm phreatisch niveau, - doordat (nog 
minder omdat!) het waterniveau (phreatisch en capillair) lager staat; -
maar dat een zekere uiterste lengte door deze wortels kan bereikt worden: 
terwijl deze lengtegroei reeds vroeger tot stilstand komt, wanneer het 
phreatisch en capillair niveau hoog staat, dus doordat het watergehalte 
in den bodem hoog is, èn tevens het luchtgehalte afneemt, welke laatste 
factor ook wel eens de directe oorzaak van de groeiremming zou kunnen 
zijn. 

Kor t e slo tb es c h 0 u win g. 

Tot slot van deze wortelproeven meen ik goed te doen in tabel 25 ter 
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vergelijking van de onderzochte bolgewassen nog eens naast elkaar aan 
te geven hoe diep de allerlangste wortels kun n e n reiken beneden het 
maaiveld in verband met phreatisch en capillair niveau (d.w.z. het aange~ 
nome~ niveau waar de bodem -+- 20 % water bevat). 

Daar alle bollen 10 cm diep geplant zijn. is dus de lengte der langste 
wortels 10 cm geringer dan de hier aangegeven diepte. 

TABEL 25. Diepte beneden het maaiveld. tot waar de allerlangste wortels in deze 

proeven kunnen reiken. vergeleken met phreatisch en capillair niveau (voor grof 

duinzand) - (lengte der langste wortels 10 . cm geringer). 

Waterstand 50 cm 60 cm 80 cm 

20 vol.-procent water (capillair gebied) ± 27'/2 ± 37'/2 ± 57'/2 

L'Innocence (48.5) ') 57.3 2) 58.2 2) 

Gertrude 52.2 59.8 55 .7 

Murillo 49 .9 60.2 58.0 

W. Copland 47 59.4 68.7 

Iris Wedgwood 61 69 .9 79 .5 

Iris Imperator 57.4 65 .6 60.6 

Narcis King Alfred 61.2 68.1 76.8 

1) Uit tabel 5. 
2) Uit tabel 7. 

Deze tabel sluit direct aan bij fig. 5 waar het bereik der allerlangste 
wortels eveneens is aangeduid met een pijlpunt of streep waarboven de 
beginletters van den naam van het gewas. Wanneer men in die figuur (of 
ook in de tabel 25) let op W en N. dan wil ik hier aan toevoegen. dat 
bij deze wortelrooiïngen einde April en Mei in het 3e jaar. vóór wij iets nog 
over de opbrengst dus konden weten. - de indruk werd gewekt. dat het 
verschil in opbrengst tusschen 60 en 80 cm waterstand. misschien tamelijk 
gering zou zijn. daar de allerlangste wortels bij Iris Wedgwood en bij deze 
Narcis bij 80 cm duidelijk langer doorgroeien dan bij 60 cm phreatisch 
niveau - evenals wij in het 2de jaar voor de Darwintulp vonden. Maar 
dit werd niet bevestigd: het opbrengstverschil bedroeg voor Wedgwood 
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nog 14 %, voor de Narcis 21,7 % (bij de Darwintulp 13,1 %). Het is 
noodig hierop de aandacht te vestigen, want reeds daaruit blijkt, dat de 
weinige allerlangste wortels toch niet bij machte zijn het nadeel van een te 
lagen waterstaand noemenswaard te vergoeden. Dit bevestigt de b~spre~ 
king in § 9 betreffende de proeven van A. BREWIG (1936). 

Men moet dan ook aan deze opgave der allerlangste wortels niet te veel 
waarde hechten. Ook daarom niet, omdat het overgroote deel der wortels 
korter blijft en de gemiddelde lengte van een grooter aantal wortels bij 
80 cm bijna steeds achter blijft bij 60 cm; verder put iedere wortel op 
zichzelf 't water ook uit vrij wat hoogere lagen dan de diepte, waartoe die 
wortel reikt. Het is daardoor zeer moeilijk om te schatten welke zone in 
den bodem voor de wateropname van het wortelstelsel in zijn geheel vari 
het meeste belang is. Want zooals wij vroeger reeds beschreven, komen 
bovendien wortels van allerlei lengten voor; er zal dus op allerlei diepten 
water opgenomen worden; en men kan slechts globaal schatten, dat 
tusschen 20 tot 40 cm onder het maaiveld het gebied ligt waar deze 
bolgewassen waarschijnlijk het meeste water rechtstreeks uit opzuigen. 

§ 13. Groei der Iris~bollen bij verschillenden waterstand. 

Iris Imperator. Deze jonge bollen, 3Y2-4Y2 cm omtrek, uitgezocht 
tu ss eh en 1,0 en 2,2 g, werden 26 Oct. '36 geplant; bij eIken waterstand 
125 stuks, bij 80 cm echter 126 stuks. Gewicht per 100 stuks bedroeg 
144,4 g. 

Zij werden 23 Aug. '37 gerooid en 24 Aug. gewogen. Op 27 Sept. 
werden zij herwogen, nadat dus de tijd van de m~este verdamping voorbij 
was. Behalve den hoofdbol werden nog 1 à 3, meestal 2 bijbolletjes 
geoogst; wij zullen ons tot de hoofdbollen beperken en komen aan het slot 
nog even op de bijbollen terug. 
Gewicht van 100 geoogste 

hoofdbollen 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 
op 24 Aug. 577 g 496 g 515 g 459 g 
op 27 Sept. 537 g 465 9 482 g 431 g 

Gewich tsver lies 40 g 31 9 33 g 28 g 
in % 6,9% 6,3% 6,4% 6,1% 

Het gewichtsverlies in bijna 5 weken is in alle groepen zeer gelijkmatig. 
De weging van 27 Sept. '37 wordt als maatstaf genomen voor het be~ 

palen van den groei (gewichtstoename) sinds de planting in Oct. '36. 
In tabel 26 komt een afwijking voor, zooals wij die tot dusver niet zijn 

tegengekomen. Dat het percentage een weinig hooger is bij 70 cm dan bij 
60 cm, terwijl 50 cm aanzienlijk hooger is dan 60 cm, is weinig waar~ 
schijnlijk. In de getallen voor 60 en 70 cm lijkt een fout te liggen, 't zij 



VOOR DE BLOEMBOLLENCULTUUR 59 

TABEL 26. Gewichtstoename der hoofdbollen in procenten van het geplante gewicht 

bij Iris Imperator in grof duinzand. 

Waterstand 
1 

50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

Gewicht per 100 bollen Oct. '36
1 

14'1 .4 9 144.4 9 lH.4 9 144.4 9 

Gewicht per 100 hoofdbollen 
27 Sept. '37 537 9 465 9 482 9 Hl 9 

Toename in % 272% 222 Ofo (?) 1 234 Ofo 
1

198
% 

door toeval of door een ons niet bekende oorzaak. Deze proef wordt in een 
volgend jaar nog eens herhaald en dan zoowel met grof als met fijn zand. 
Het behoeft natuurlijk niet uitgesloten te zijn, dat de curve van 50 tot 80 cm 
uit twee gedeelten zou bestaan. 

Wanneer wij nu de verschil- of nadeelprocenten bij 10 of 20 cm verschil 
in phreatisch niveau weer willen uitdrukken, dan kunnen wij dit bij deze 
proef slechts met voorzichtigheid doen, 

Volgens de hier verkregen getallen, zou men 

bij 60 cm waterstand 13,5% minder gewichtstoename krijgen dan bij 50 cm 
bij 70 cm 3,8% meer bij 60 cm 
bij 80 cm 10,8% minder bij 70 cm 
bij 70 cm 10,2% minder bij 50 cm 
bij 80 cm 7,5% minder bij 60 cm 

Het verschil van 13,5% tusschen 50 en 60 cm is bij grof zand mogelijk, 
maar vrij hoog; eveneens is de daling van 70 naar 80 cm met 10,2%, 
althans bij dien lagen waterstand, een vrij groot verschil. De kans bestaat, 
dat in tabel 26 het bedrag voor 60 cm te laag en voor 70 cm iets te hoog 
is uitgevallen. 

Zeker blijft het, dat 50 cm phreatisch niveau bij grof zand een gunstiger 
opbrengst geeft dan 60 cm. 

De verschil-procenten bij deze proef zou ik voorloopig met eenige reserve 
aldus willen vermelden: 

60 cm waterstand levert hoogstens 13,5% minder op dan 50 cm. 

Voor het verschil tusschen 70 en 60 cm is geen betrouwbaar bedrag 
gevonden. 

80 cm waterstand levert hoogstens 
70 cm waterstand levert minstens 
80 cm waterstand levert minstens 

10,8% minder op dan 70 cm 
10,2% minder op dan 50 cm 
7,5% minder op dan 60 cm 
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Over de weinig belangrijke kleine bij bollen kan nog vermeld worden, dat 
100 geplante hoofdbollen, behalve de besproken 100 nieuwe hoofdbollen, 

bij een waterstand van 
aan kleine bij bollen opleverden 
die tezamen wogen 

50 
198 
118,8 

60 
189 
97,6 

70 
181 
97,9 

80 cm 
169 stuks, 
74,2 g. 

Het is in zooverre ook de moeite waard hierop nog de aandacht te 
vestigen, omdat net gewicht der geproduceerde bijbolletjes hetzelfde ver~ 
schijnsel vertoont in deze cijfers als de hoofdbollen: een sterke daling van 
50 naar 60, terwijl 60 cm en 70 cm vrijwel gelijk blijft en van 70 op 80 de 
sterke daling weer voortgaat. 

Iris Wedgwood. Deze werden besteld in de maat (omtrek) 5-6 cm, die 
zelden of nooit bloeit; van 17 Aug. af bewaard in 17°e en 26 October '36 
geplant, ruim 120 stuks per vak. Het gewicht bedroeg bij planting 337 g 
per 100 stuks. 

In 1937 werden deze 23 Aug. gerooid, 24 Aug. gewogen en 27 Sept. nog 
eens herwogen. 

Gewicht van 100 geoogste 
hoofdbollen 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

op 24 Aug. 1221 g 1134 g 1010 g 978 g 
op 27 Sept. 1137 g 1058 g 948 g 909 g 

Gewichtsverlies 84 g 76 g 62 g 69 g 

in % 6,9 % 6,7 % 6.1 g 7,1 % 

Het gewichtsverlies in deze 5 bewaar~weken vertoont een groote overeen~ 
komst met Imperator. 

TABEL 27. Gewichtstoename der noofdbollen in procenten van het geplante gewicht 
bij Iris Wedgwood in grof duinzand. 

Waterstand 50 cm 60 cm 70 cm 80cm 

Gewicht per 100 bollen Oct. '361 337 9 337 9 337 9 337 9 

Gewicht per 100 hoofdbollen 
27 Sept. '37 1137 9 1058 9 948 9 909 9 

Toename in % 238 Ofo 214% 181 % 170% 
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De toename in procenten is, globaal genomen, ongeveer even sterk als bij 
Imperator. Uit deze procenten voor de gewichtstoename van de hoofd~ 
bollen zijn dan de volgende verschillen in groei te berekenen bij 10 en 
20 cm verschil in phreatisch niveau, uitgedrukt in procenten ten opzichte 
van den oogst, dien men bij een hoogeren stand van het grondwater zou 
verkregen hebben. 

TABEL 28. Daling in het gewicht der hoofdbo!len bij 10 en 20 cm verschil in 
waterstand, uitgedrukt in procenten van de opbrengst, bij Iris Wedgwood 

in grof duinzand. 

Waterstand 
Gewicht per 

Bij 10 cm daling Bij 20 cm daling 
100 hoofdbollen 

50 cm 1137 9 I 7 . 1 % 
16 .9% 60 cin 1058 9 

\! 10 . 5% 
1'1.0% 70 cm 948 9 

80 cm 909 9 
3.9% 

Van de onregelmatigheid, die zich bij de andere iris voordeed blijkt hier 
niets. De verschillen in opbrengst zijn duidelijk; maar ze zijn minder sterk 
dan bij de Hyacinthen, ongeveer even sterk als bij de Darwintulp in fijn 
zand. Terwijl 50 cm zeker een gunstiger phreatisch niveau is dan 60 cm, 
blijkt niet uit deze proeven, of men met 50 cm bij grof duinzand reeds iets 
over het optimum heen is, of nog er beneden. Het meest waarschijnlijke 
lijkt het mij dat het optimum hier bij ongeveer 50 cm of nog iets hooger ligt. 

Naast den in omvang gegroeiden hoofdbol hebben zich ook bij Wedg~ 
wood uit okselknoppen der buitenste verbruikte rokken nog een paar kleine 
bijbolletjes ontwikkeld. 

Per 100 geplante bollen ontwikkelen zich 

bij een waterstand van 
een aantal bij bollen van 
tezamen wegend 

50em 
239 
374 g 

60em 
233 
327 g 

70em 
214 
258 g 

80em 
209 
231 g 

Deze kleine bijhollen - product ook van den geplanten bol - vertoonen 
in hun gezamenlijk gewicht een zelfde soort daling, maar sterker dan de 
hoofdbollen. Met deze tezamen gevoegd, zouden de verschil~procenten , in 
tabel 28 vermeld, hooger geworden zijn. Daar de hoofdbol van zooveel 
meer belang is, heb ik mij bij de verschilprocenten per 10 en 20 cm 
beperkt tot die hoofdbollen, evenals bij de Tulpen. Want het is voor den 
kweeker van meer belang, wanneer het gewicht in plaats van aan de kleine 
bijbollen aan de hoofdbollen ten goede komt. Daarom blijft het uit 't 
oogpunt der cultuur beschouwd van meer belang op de hoofdbollen af~ 
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zonderlijk te letten. Niettemin vestigen we ook even de aandacht op de 
bijbollen naast de hoofdbollen, omdat men van plantkundig gezichtspunt 
uit alle reden zou hebben de cijfers van het totale geproduceerde gewicht, 
dus van hoofdbollen en bijbollen samen, te vergelijken. 

Een volgend jaar worden deze proeven met Imperator en Wedgwood 
dus nog eens herhaald en wel in grof en in fijn duinzand. 

§ 14. Groei van de Narcis King Alfred bij verschillenden waterstand. 

Voor deze proef werden 4 X 120 bollen uitgezocht op 10 Aug. '36 
wegende tusschen 70 en 90 gram. Elke groep van 120 woog 9527 g. Zij 
werden 3 weken nog bewaard bij -+- 20°C en 1 Sept. '36 geplant. 

De 120 stuks; die bij 50 cm-60 cm-70 cm en 80 cm waterstand geplant 
werden, wogen toen resp. 8940-8927-8920 en 8902 gram. Het gewichts~ 
verlies bedroeg in 22 dagen 6,3%. Bollen van deze grootte (70-90 g) zijn 
behoorlijke verhandelbare bollen; het waren alle ronde bollen. Deze 
nemen onder gunstige omstandigheden in omvang toe; zij worden dan 
meestal meer ovaal van doorsnee, doordat een of twee knoppen zich in 
den oksel der rokken tot nieuwe bollen ontwikkelen. Bij het oogsten het 
volgend jaar vindt men dan vele z.g. dubbelneuzen. Aan het gewicht van 
de groote geoogste bollen wordt dus bijgedragen door die nieuwe bollen, 
die nog geheel vastzitten tusschen de rokken en op de schijf van den 
moederboI. en pas een jaar later zelfstandig worden (zie Mededeel. No. 38 
van het laboratorium). Bij zulk een proef had men ook met opzet kunnen 
uitgaan van zulke jonge en veel kleinere bollen, die een volgend jaar tot 
volkomen ronde zwaardere bollen worden. Hierop komen wij in de vol
gende jaren nader terug. 

Als maat voor den invloed van het verschillend phreatisch niveau gaan 
wij uit van het totale gewicht, dat we na een jaar terugwinnen. 

Intusschen worde hier vermeld, dat de 4 groepen - in tegenstelling met 
hyacinthen en tulpen - geen opvallende verschillen in den loop van het 
seizoen op het veld te zien gaven; noch bij het geel worden, noch bij het 
afsterven waren scherpe contrasten met zekerheid aan te wijzen. 

Bij het rooien op 31 Juli zijn de wortels en loofbladen nog vrij vlezig, 
sommige loofbladen nog groen. 

De gevonden gewichten worden omgerekend per 100 bollen, daar in een 
paar groepen 2 zieken werden gevonden en in één vak slechts 117 in plaats 
van 120 konden geplant worden. 

De laatste rij in tabel 29 wil dus zeggen, dat wanneer men 1 00 gewichts~ 
eenheden plant, men bij 50 cm phreatisch niveau 158,3 oogst, maar bijv. bij 
70 cm 135,7. 

Voor het verschil, of nadeel. in oogst bij 10 of 20 cm lager waterstand 
vinden we dan verder de uitkomsten, die in tabel 30 aangegeven zijn. 

Het verschil tusschen 60 en 50 cm is nog slechts gering. Al levert 50 cm 
3% meer op, het is zeer wel mogelijk, dat men met 50 cm reeds even over 
het optimum heen is. Zeker is het wel, dat het optimum voor grof zand 
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TABEL 29. Opbrengst van de Narcis King Alfred bij verschillenden waterstand. 

Waterstand 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 

Gewicht per 100 stuks op 1 Sept. 
'37 *) 11791 g 11430 9 10089 9 8933g 

Gewicht bij planting 1 Sept, '36 7150 9 7438g 7433 9 H18 9 

Gewichtstoename per 100 bollen 4341 9 3992g 2656g 1515g 

Toename in % van het geplante 
gewicht 58.3% 53.7% 35 ,7% 20 .4% 

, 
*) Het gewichtsverlies van 31 Juli tot 1 Sept. '37 bedroeg resp, 8,1 - 7,6 - 7.6 

en 7.3 %. 

TABEL 30, Verschil in oogst bij 10 en 20 cm lageren waterstand 
in procenten bij de Narcis King Alfred. 

Waterstand 10 cm dalinÇl 20 cm daling 

50 cm 

~ 2.9% 
14 .3% 60 cm \ ! 11.7% 

10 cm 21.7% 

80 cm 
11.3% 

echter hooger dan 60 cm ligt, daar het verschil van 80 tot 70 en 70 tot 
60 cm even sterk is. Veilig kan men voorloopig aannemen, dat -I- 55 cm 
bij grof duinzand een zeer gunstige hoogte is voor het grondwater voor 
deze Narcis. 

Daar de daling in opbrengst van 70 tot 80 cm nog sterk is, kan men wel 
verwachten. dat ook een stand van 90 cm nog vrij veel verschil uitmaakt 
met 80 cm. De sterkste opbrengstdaling ligt waarschijnlijk bij een iets lager 
niveau dan bij de tot dusver onderzochte gewassen. 

§ 15. Het watergehalte van den grond in verband met de opbrengst. 

Na alle tot dusver gevonden cijfers. willen wij nog een oogenblik stil
staan bij de uitkomsten, en verschillende kanten van dit onderzoek nog 
nader toelichten. 

Het is noodzakelijk verschillende factoren bij deze proeven nog nader 
te bespreken in verband met de gevonden gegevens. 
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Het watergehalte van den grond in de proefbakken. 
Alvorens de opbrengst der bollen na deze verschillende omstandigheden 

te bespreken, is het van veel belang hier vast te knoopen aan de water~ 
gehaltebepalingen, die het Bodemkundig Instituut in den loop van het jaar 
heeft verricht aan den grond dezer bakken. 

Bij het planten in het eerste jaar - half November 1934 - verkeerde 
de grond in alle vakken in dezelfde omstandigheid, zoodat deze pas van 
toen af kon gaan uiteenloopen. Om daarvan een denkbeeld te krijgen, werd 
de grond bemonsterd door het Bodemkundig Instituut op een diepte van 
ongeveer 10 en 20 cm en van gemiddeld 30 en 50 cm beneden het maai
veld. En dit werd uitgevoerd in Januari, in April en begin Juli '35 bij het 
rooien. Van genoemd Instituut geven we hier de ons welwillend ter 
beschikking gestelde cijfers van het eerste jaar in figuur 7 in een over
zichtelijken vorm. De regenval is boven elke groep vermeld, het phreatisch 
niveau van 60 tot 90 cm is in elke groep schematisch aangeduid. In elke 
grond- en-water~kolom zijn de uitkomsten van Jan., April en Juli naast 
elkaar ingeschreven. De getallen geven het gewichtsprocent water ten 
opzichte van droge stof aan. Men beschouwe deze cijfers als "bij benade~ 
ring", vooral in de diepere natte lagen, waar de bepaling met meer moei
lijkheid gepaard gaat. In Januari loopt de vochtigheidsverdeeling in de 
verschillende vakken natuurlijk nog niet veel uiteen, afgezien van som
mige onverklaarbare verschillen (wellicht door ongelijke ligging van den 
grond). zooals bijv. Jan. en April 400 mm bij 80 cm waterstand waar men 
ruim 11 % vindt op -I- 50 cm diepte tegen 7 à 8 % (6 bepalingen!) bij 
700 en 900 mm regenval. 

Overigens kan men in het algemeen zeggen, dat het watergehalte in de 
bovenste lagen, d.w.z. die, welke boven het capillaire gebied Hggen, van 
Jan. tot Juli daalt, zelfs bij 900 mm regenval. Deze daling is in de bovenste 
laag (10 cm) het sterkst, maar is aldaar wel afhankelijk van den regenval. 
Bij 900 mm handhaaft zich -I- 3%, bij 700 mm daalt het watergehalte tot 
-I- 1 % en bij nog minder regenval tot beneden 1 %. Deze daling wordt 
natuurlijk in hoofdzaak bewerkt door de in die maanden toenemende 
verdamping en door het gebruik en de transpiratie der planten. 

Letten wij op het watergehalte op -+- 20 cm diepte, dan blijft dit aanzien
lijk hooger dan op 10 cm diepte; het is reeds minder afhankelijk van den 
regenval en meer afhankelijk van den waterstand. Als men de 16 cijfers 
voor Juli '35 en voor bepaalde diepten in afzonderlijke tabelletjes over~ 
schrijft, springt dat alles veel duidelijker in het oog (zie tabel 31-33). Dat 
reeds op 20 cm beneden het maaiveld (tabel 32) een duidelijke afhankelijk~ 
heid van den waterstand zich voordoet is wel opmerkelijk. Bij elke hoeveel~ 
heid regenval is er een duidelijke daling van het watergehalte in monsters, die 
van 40 tot 70 cm boven het phreatisch oppervlak zijn genomen. Daar men 
bij 40 cm boven het phreatisch niveau reeds ver boven het capillaire niveau 
in grof zand heet te verkeeren, wekt het eenige verbazing, dat een verlaging 
van het phreatisch niveau aldaar nog invloed kan oefenen. Terwijl verdam-
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TABEL 31. Watergehalte in Juli 10 cm beneden het maaiveld. 
door het Bodemkundig Instituut bepaald (uit Fig. 7). 

::::S:::d 60 cm 70 cm 80 cm ~,ml 
Regenval 75 cm 

900 mm 3.0 3.0 2.3 3.0 

700 1.2 1.1 1.1 0 .7 1.0 

iOO 1.0 0.6 0.7 0.7 

0 0.5 0 .2 0.2 

TABEL 32. Idem 20 cm onder het maaiveld. 

~ 
60 cm 70 cm 80 cm 

I 

90 cm (/) 

Regenval . 75 cm 

900 mm i.8 
I 

i.2 3.8 4.0 

700 6.5 i .O 3.4 2.6 3.3 

ioo 4.2 2.9 3.1 3.3 

0 i.i O.i 0 .2 

TABEL 33. Idem 30 cm onder het maaiveld. 

~ 
60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 

I 

(/) 

Regenval 75 cm 

900 mm 7.8 5.0 i.8 i.3 

700 10.7 5.6 i.5 3.3 i . 2 

400 7.8 5.0 i .2 3.1 

0 9.7 5.0 3.3 

ping door grond en planten in alle vakken gelijk is. zou men alleen daaraan 
kunnen denken. dat bij een lager phreatisch en dus capillair niveau er een 
dikker laag onverzadigd zand is, waarin het water der hoogere lagen kan 
afzakken. aldus het percentage water verminderend. Maar waarom zou dit 
op 20 cm onder het maaiveld tot verschillen in watergehalte aanleiding 
g,even. Want in onze proefbakken zou dit afzakkend water daar. waar 
het dichter boven het capillaire water ligt. toch vrij gemakkelijk worden 
afgevoerd. daar het phreatisch niveau zich binnen korten tijd kan hand
haven. Hoe de bodemkundig.e dit verklaren moge. het is voor onze 
proeven van belang te constateeren, dat ook in deze proef bakken reeds 
bij 20 cm onder het maaiveld - en bij 30 cm treedt dit nog duidelijker 
aan het licht - het wat erg e h a I t e i n den bod e m b ij 
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gel ij ken reg 'e n val eng e I ij kop per v I a k k i g wat e r
ver I ie s ook boven het e i gen I ij k e cap i II a i reg ebi e d 
a f nee m t, a I s het g ron d wat e r I a g ers t a a t. Om nog 
eens een paar concrete voorbeelden voor de duidelijkheid uit ,deze tabel 
32 en 33 aan te halen: op 20 cm diepte is het watergehalte 40 cm boven het 
phreatisch niveau hoog er dan wanneer het grondwater lOof 20 cm dieper 
ligt; op 30 cm diepte is het watergehalte, 30 cm dus boven het phreatisch 
niveau, veel hooger dan bij een lager phreatisch oppervlak; maar daar 
willen wij nog van afzien, omdat we dan dicht boven het niet scherp 
eindigende capillaire niveau komen. Maar op 30 cm diepte is het water
gehalte ook bij 40 cm boven het phreatisch Jliiveau hooger dan bij een 
50 cm daaronder gelegen grondwatervlak en bij 50 cm eveneens hooger 
dan wanneer het grondwater nog 10 cm lager staa,t. M.a.w. ook ver boven 
de capillair-verzadigde zone bepalen niet enkel regenval en verdamping 
het watergehalte. Dit watergehalte wordt ook dáár op die hoogte -
en juist 20 en 30 cm onder het maaiveld is voor het wortelstelsel van 
de betreffende bolgewassen van veel belang - nog dUidelijk ongunstig 
beïnvloed, wanneer het phreatisch oppervlak lOof 20 cm lager ligt. 

Deze ongunstige beïnvloeding treedt op 20 en 30 cm diepte zoowel bij 
geringen als bij sterken regenval op, is echter meer getemperd bij zwaren 
regenval. Op grooter diepte, zooals 30 cm, wordt, zooals te verwachten is, 
deze invloed van den regenval geringer en van den waterstand iets sterker. 

Bij den bak zonder waterstand, maar met 700 mm regenval, doet zich 
nog een eigenaardigheid voor. Vergeleken met 700 mm regenval vertoont 
het watergehalte op 10-20 en 30 cm diepte meer overeenkomst met een 
waterstand van 80 dan van 90 cm diepte, terwijl men toch een gelijk of een 
lager percentage dan hij een phreatisch oppervlak op 90 cm diepte zou 
verwachten. Of dit werkelijke waarde heeft, moeten we overigens in het 
midden laten; de verschillen zijn trouwens niet groot; hoofdzaak is het 
te constateeren, dat het vochtgehalte hier zonder waterstand op 20 à 50 cm 
diepte ongeveer hetzelfde is als op 20 à 30 cm diepte bij 80 à 90 cm 
waterstand. 

In het tweede jaar werd van het grove en het fijne zand Oct. '35 en 
Juli '36 het watergehalte eveneens bepaald door het Bodemkundig Instituut 
te Groningen. De uitkomsten worden hier gegeven in tabel 34. 

Is het mogelijk aan te geven bij welk watergehalte op zekere diepte de 
beste opbrengst te verwachten is? 

Dank zij de bepalingen van het Bodemkundig Instituut te Groningen 
kunnen we de opbrengst-cijfers ook vergelijken met het watergehalte op 
verschillende diepten en niet enkel met h~t gekozen phreatisch niveau. 

Het ligt voor de hand de vraag te stellen of er een duidelijk ver
band is tusschen de opbrengst en het gevonden watergehalte. Blijven 
wij daarvoor eerst bij fig. 7 van het eerste jaar voor grof zand. Hier
voor komt de bovenste bemonstering op -+- 10 cm niet in aanmerking: 
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in April is hier het watergehalte zeer gelijkmatig tusschen 3Y2 en 4Y2% 
ongeveer varieerend (afgezien van "geen regenval"); m Juli daalt dit tot 
0,6 à 1,2 behalve bij veel regenval. waar omstreeks 3% over- blijft. Een 
parallel met de opbrengst is · hier niet te trekken: in deze laag spelen de 
oppervlakte~gebeurtenissen een te sterke rol, de invloed van het phreatisch 
oppervlak is hier practisch uitgesloten. Voor de wateropname door een 
wortelstelsel. dat pas beneden 10 cm begint, heeft de toestand aldaar wel 
eenigen invloed maar geeft niet den doorslag. 

Wanneer wij omgekeerd het watergehalte op gemiddeld 50 cm kiezen 
(tusschen 40 en 60 cm onder het maaiveld). dan speelt hier de waterstand 
de groote rol. Zooals wij gezien hebben, dringen .maar weinig wortels van 
de bolgewassen, vooral van de Hyacinth, tot in deze zone door. De op~ 
brengst en het watergehalte op deze diepte loop en wel in hoofdzaak 
parallel. Maar dit is niet toe te schrijven aan den directen invloed van 
het watergehalte ter plaatse. maar beide zijn gevolgen van den stand van 
het grondwater. We z5en dan ook dat in Juli het watergehalte aldaar, 
dat (direct) alleen van het phreatisch niveau afhangt, trapsgewijze daalt: 
bij 60 cm phreatisch niveau worden 20 tot 22 gewichtsprocenten water 
gevonden (4 getallen); bij 70 cm 11.7 tot 13,1; bij 80 cm 7.5 tot 8.7%; bij 
90 cm 4.4 tot 6.4%. 

De 4 beste opbrengsten worden bij de 4 proeven met 60 cm phreatisch 
oppervlak gevonden; dat op gemiddeld 50 cm diepte het watergehalte 
daarbij ook aanzienlijk hooger is dan bij 70 cm phreatisch oppervlak is 
vanzelfsprekend. 

Belangrijker zou het kunnen zijn nog te letten op het watergehalte op 
20 en 30 cm, waaraan men een beteren maatstaf heeft voor het water~ 
gehalte dat direct voor de meeste wortels van beteekenis is. 

Hier wordt de opbrengst van de Hyacinth (1934-35) gevonden bij een 
percentage, dat in April en Juli op 20 cm 7.5 en 6.5, op 30 cm diepte 
12.1 en 10.7 bedraagt. Bij de 3 daarop volgende opbrengsten van l'Inno~ 
cence (tabel 3) bedraagt dit watergehalte op 20 cm omstreeks 5Y2 tot 
4Yz% en op 30 cm 7Yz tot 8Yz%; vooral valt het op. dat het laagste 
bedrag dezer water gehalten bij nog geringere opbrengsten niet meer terug~ 
keert; op 20 cm vindt men ook een langzame verdere daling hij dalende 
opbrengst. de verschillen in watergehalte zijn hier echte~ vrij gering en 
vaak schommelend in vergelijking met de reeks dalende opbrengstcij fers . 

Hieruit meen ik toch wel een ,globale conclusie te mogen trekken. die 
vooral bij toepassing van belang kan zijn. omdat een watergehalte~bepaling 
op 20 cm en 30 cm onder het maaiveld soms gemakkelijker kan zijn en een 
wellicht zekerder en directer maatstaf geeft dan een bepaling van phreatisch 
niveau, capillaire opstijging en verdere berekeningen. 

Voor een goede opbrengst van de Hyacinth is een gewichtsprocent aan 
water van ten minste 7% op 20 cm diepte en ± 11% op 30 cm in April
Juni gewenscht. 
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TABEL 34. Grammen water per 100 gram droge stof biJ fijn zand en grof zand 
in Oct. '35 en Juli '36, bepaald door het Bodemkundig Instituut te Groningen. 

Regenval 700 mm per jaar. 

Grof zand I Phreatisch niveau. 

Diepte 50 60 70 80 cm 

Oct. I Juli Oct. I Juli Oct. I Juli Oct. I Juli 

10 cm 5.7 4 . 4 4.8 2 . 6 4.S 2.3 4.5 2.0 

20 cm 7 .8 7.8 6 . 2 5.5 4.0 3 . 6 4.0 3.4 

± 30 cm 14 . 7 16.8 8.0 9.9 5.5 6.1 5.0 4 .4 

± 50 cm 20.8 22.9 17 . 3 18.9 12.8 15.6 8.0 8.9 

Fijn zand I 
Diepte 50 60 70 80 

Oct. I Juli Oct. I Juli Oct. I Juli Oct. I Juli 

10 cm 10 .4 9.3 7.6 5 . 7 6.5 4 . 2 6.3 3 .8 

20 cm 15.9 15.5 9 . 2 9.2 7.6 6.7 6 . 2 5 . 3 

± 30 cm 23 . 5 23.5 13.3 15.5 12 .4 11. 1 8 .0 8.1 

± 50 cm 23.8 25.0 23 . 8 24.2 21.0 22.3 17.7 17.8 

Een watergehalte van + 5% op 20 cm en + 8% op 30 cm gaf reeds 
een geringere oogst. 

Gaan wij nu de verdere opbrengstcijfers in grof èn fijn zand vergelijken 
met het watergehalte in '35 en in '36 door het Bodemkundig Instituut 
bepaald. 

Wij vonden de beste opbrengst in de tot dusver uitgevoerde proeven: 

bij l'Innocence 

Gertrude 
Murillo 
W. Copland 
W. Copland 

.. Iris Imperator 
.. Iris Wedgwood 

Narcis King Alfred 

(in grof zand bij 60 cm 1935) 1) 
50 cm 1936 

.. fijn zand .. 
( .. grof zand .. 

.. fijn zand .. 

.. grof zand .. 

60 cm 1936 
60 cm 1935) 1) 
50 cm 1936 
50 cm 1936 
50 cm 1937 
50 cm 1937 
50 cm 1937 
50 cm (+ 55 cm?) 1937 

1) . In dit jaar was niet lager dan 60 aD. toegepast. 
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Tot dusver hebben wij slechts één geval gehad. waarbij 50 cm lager 
opbrengst gaf dan 60 cm. n.l. hij l'Innocence in fijn zand. Het water
gehalte (tabel 34.gewichtsprocent) bedroeg: 

bij 50 cm grof zand op 20 cm diepte in Juli -+- 7.8%. op 30 cm -+- 16.8%. 
opbrengst 109.5% 

bij 50 cm fijn zand op 20 cm diepte in Juli -+- 15.5%. op 30 cm -+- 23.5%. 
opbrengst 83.9% 

bij 60 cm fijn zand op 20 cm diepte in Juli -+- 9.2%. op 30 cm -+- 15.5%. 
opbrengst 100.5% 

bij 60 cm grof zand op 20 cm diepte in Juli -+- 5.5%. op 30 cm -+- 9.9%. 
opbrengst 90.3% (vorig jaar 89.6%). 

Wij vonden dus in het eerste jaar door een bepefkt aantal proeven in 
grof zand de beste opbrengst (90% gewichtstoename) bij 60 cm. Het 
gevonden watergehalte was toen (1935) op 20 cm in Juli -+- 6.5%. op 
30 cm 10.7%. wat slechts zeer weinig verschilt met het in 1936 in Juli 
gevonden gehalte. terwijl ook de opbrengst gelijk was. 

Nu vinden we in 1936 bij 60 cm fijn zand en 50 cm grof zand een 
betere opbrengst n.l. resp. 100.5% en 109.5%. De watergehalten loopen 
niet heel veel uiteen op 20 en 30 cm. bij 20 cm is de een iets hooger. bij 
30 cm de ander. Maar ·hieruit blijkt. dat het watergehalte. dat wij met 
-+- 7% (20 cm) en -+- 11 % (30 cm) reeds als gewenscht vond~n. zeker voor 
den gunstigsten oogst nog iets hooger mag zijn en wel 8 à 9% op 20 cm 
diepte en 16 à 16Yî% op 30 cm diepte (= Juli). Natuurlijk kan men zich 
in plaats hiervan ook voorloopig houden aan 50 cm grondwaterstand bij 
grof zand en 60 cm bij fijn zand. 

Bij 50 cm fijn zand. waar het watergehalte bij 20 cm reeds ruim 15 % 
en bij 30 cm ruim 23 % bedraagt. vinden we bij de Hyacinth een aan~ 
merkelijke daling van de opbrengst. 

Daar staat de Darwintulp W. Copland echter tegenover. die zelfs bij een 
zoo hoog watergehalte in 50 cm fijn zand nog 9.3 % meer opbracht dan 
bij 60 cm fijn zand; en 5.7 % meer dan bij 50 cm grof zand (afgeleid uit 
tabel 20). Wij kunnen dus voor de Darwintulp nog geen grenzen aangeven 
waarbinnen het watergehalte liefst moet liggen. Maar wel kunnen we 
zeggen. dat dit watergehalte. respectievelijk de waterstand. blijkbaar hooger 
mag zijn dan bij l'Innocence; dat het watergehalte bij W. Copland voor een 
optimale opbrengst dus minstens zoo hoog mag zijn als bij tInnocence. 
n.l. zeker 10 % op 20 cm en 17 % op 30 cm diepte . 

. Bij de overige gewassen is tot dusver enkel met grof duinzand geëxperi
menteerd en daarbij gaf 50 cm phreatisch niveau steeds een betere 
opbrengst dan 60 cm; bij de Narcis slechts een wei n i g meer. Bij 
50 cm heeft grof zand dus een watergehalte op 20 en 30 cm diepte 
(alles bij een gemiddelden regenval) als hierboven reeds in verband met 
de Hyacinth is aangegeven. Wil men afgaan op het watergehalte op 
20 en 30 cm dan kan men veilig de voor de Hyacinth hierboven gen~mde 
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en gewenschte watergehalten als gun s tig aannemen. Als deze 
proeven nog eens zijn herhaald. vooral ook vergelijkend met fijn zand. zal 
het misschien mogelijk zijn iets precieser grenzen hiervoor aan te geven. 

In groote trekken kan dus wel gezegd worden beneden welk percentage 
het water op 20 en 30 cm beneden het maaiveld niet mag dalen en welk 
percentage een zeer gunstigen oogst kan bevorderen. Aan den anderen 
kant moet in het oog gehouden worden. dat een eenvoudige afhankelijkheid 
van het water~percentage alléén niet behoeft verwacht te worden. ook bij 
overigens volkomen gelijke voedingsomstandigheden (dus ook bemesting) 
zooals in deze proeven. Wel is dan het watergehalte een hoofdfactor. -
daarnaast kan de daarvan afhankelijke "complementaire" factor lucht~ 
gehalte echter een rol spelen. Maar ook kan de korrel grootte van het 
duinzand. eventueel de daarmee samenhangende grootte der poriën of 
gangen. voor sommige gewassen van beteekenis zijn wat betreft de ontwik~ 
keling van hun wortelstelsel en de opname van het water door de wortels. 
Daarop hebben we reeds gewezen bij de Darwintulp. Daar vonden we dat 
de opbrengst bij 50 cm grof zand tusschen die bij 50 cm fijn zand en 60 cm 
fijn zand in staat; bij een verschil in capillaire stijghoogte van + 12Y2 cm 
zou men een opbrengst verwachten. die ongeveer gelijk of eerder iets lager 
was dan bij 60 cm fijn. Ook al zou 50 cm fijn reeds iets over het optimum 
heen liggen. blij~t deze opmerking haar beteekenis houden. Zoo vonden 
wij bij de Hyacinth. dat bij 60 cm fijn zand de opbrengst tusschen 50 cm 
grof zand en 60 cm grof zand ligt. Daar de wateropstijging bij 60 cm 
fijn zand die van 50 cm grof zand iets overtreft. kàn men hier onderstellen 
dat men met 60 cm fijn zand over het optimum heen is (eventueel met 50 cm 
grof zand ook reeds een weinig); dan zou het lagere bedrag bij 60 cm 
fijn zand een verklaring vinden. die juist overeenkomt met de gevonden 
capillaire stijghoogte. Zeker is dit echter geenszins. Vooral nu zich bij de 
Darwintulp een dergelijk geval voordoet. dat niet aldus te interpreteeren is. 
Kunnen we dus vasthouden aan een verschil in capillaire stijghoogte van 
12Y2 cm tusschen dit fijne en grove duinzand. dan komt men bij de 
Darwintulp tot de conclusie. dat het verschil in korrelgrofheid behalve 
door de capillaire opstijging nog op andere wijze een rol speelt. waardoor 
voor de Darwintulp de grovere korrel een zeker voordeel heeft boven 
de fijnere (dus n a ast het nadeel van de geringere opstijging). Bij 
l'Innocence zijn tot dusverre twee verklaringen mogelijk. waarvan slechts 
de eeneer óók op zou wijzen. dat de grovere korrel iets gunstiger is 
dan de fijne. 

Ook op deze laatste mogelijkheden moet ik hier wijzen. maar verder zal 
ik aan deze details op grond van een beperkt aantal gegevens. nog niet 
te veel waarde toekennen. In een tweede deel zal later blijken of de andere 
gewassen tot soortgelijke beschouwingen aanleiding geven. 

§ 16. Nabeschouwing over de gebruikte proefbakken. 
Het is noodzakelijk nog het een en ander te bespreken over het water~ 
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houdend vermogen van de gebruikte proefbakken en daarbij te denken aan 
de vergelijkbaarheid met een natuurlijk stuk bollenveld. Zooals men weet. 
zijn deze bakken van waterdichte wanden en bodem voorzien (harde met~ 
seIsteen aan 2 zijden met een dikke en harde cementlaag afgepleisterd). 
De wanden zijn natuurlijk op waterdichtheid beproefd. De omgevende 

. muurtjes reiken in den regel tot 11 cm (rollaag) boven het maaiveld. 
Geheel op den bodem zijn poortjes uitgespaard. de meesten van -I- 13 cm 
hoog en 10 cm breed. om den halven meter. opdat het overtollige water. 
na wegzakking door het onderliggende zand. grind en puin. naar het 
.. slootje" geloosd wordt en van hier weer door een pijpje wordt afgevoerd. 
zoodat in het slootje het aangenomen peil gehandhaafd blijft. 

In een wat sterken vorm uitgedrukt zou men .nu als een bezwaar kunnen 
aanvoeren: Het waterpeil wordt hier zoo prompt gehandhaafd. dat het 
regenwater zoo maar in die bakken kan wegzakken en wordt afgevoerd. 
zoodat bij een te lagen waterstand van bijv. 80 cm niet kan geprofiteerd 
worden van het regenwater; daardoor zou dan een te lage waterstand als 
80 cm in de bakken veel ongunstiger uitvallen dan op een cultuurveld. 

Afgezien of deze voorstelling juist zou zijn. moet men direct hier tegen~ 
over stellen. dat in het natuurlijke veld omgekeerd evenzeer door langzamer 
vereffening - vooral als de verdamping sterk is. dus April tot Juli. de 
belangrijkste maanden voor de opbrengst - bij droge perioden het 
phreatisch niveau van de slooten of vaarten naar het midden toe lager 
wordt. zoodat dus een ongunstige verlaging ontstaat. - terwijl in de proef~ 
bakken deze verlaging niet plaats vindt (of hoogstens gedurende zeer 
korten tijd. voor weinige mms bij sterke verdamping). Bovendien zou. 
indien het regenwater onnatuurlijk snel wegzakte. ook bij den 60 en 70 cm 
waterstand in 'grof zand 'dit nadeel meetellen; d.w.z. overal waar men 
niet aan of over het optimum is. zal een normale regenval de opbrengst 
begunstigen. Maar in hoofdzaak wil ik echter bewijzen. dat ook deze 
proefbakken wel degelijk van den regenval profiteeren. 

10. De bepalingen van het Bodemkundig Instituut (fig. 7 in Juli 1935) 
geven in cijfers te 'zien. water gebeurt. als het in Januari nog vochtige 
bovenzand geen regen zou ontvangen; het watergehalte wordt dan op 
10 en 20 cm diepte bij 75 en 90 cm waterstand minimaal. eveneens op 
10 cm diepte bij 60 cm waterstand. Omgekeerd blijft bij 900 mm in de 
bovenste laag ook in Juli het vochtgehalte in de bakken dUidelijk hooger 
dan bij 700 mmo 

20. Wanneer de bak .. bodemloos" is. ziet men verder. wat bij hoog~ 
gelegen zandgrond en 700 mm regenval aan watergehalte in den bodem 
blijft hangen. terwijl hier toch. veel meer nog dan in de bakken met bodem. 
het regenwater direct zou kunnen wegzakken. 

30. Meer nog dan het watergehalte. spreekt rechtstreeks de gewichts~ 
toename van l'Innocence. die bij 70 cm waterstand bij 900--700-400 mm 
regenval resp. 71.3 %-61.8 % en 50.1 % bedraagt: bij 80 cm stand resp. 
46.0--38.1 (45 in '36) en 26.8 %: bij 60 cm stand resp. 79.6--89.6--
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74:.7 %: (900 mm bij 60 cm waterstand is reeds over het gunstigste heen). 
Zie tabel 3 en § 4: onder 30. Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat in deze 
proefbakken de planten profiteeren van den regenval en de opbrengst er 
sterk door beïnvloed wordt. 

In aansluiting hiermee wil ik nog het een en ander meedeelen over 
speciale beregeningsproeven. die werden uitgevoerd. om te zien weik effect 
dit had op het watergehalte van het zand in de bakken. Dit watergehalte 
werd op + O. dus oppervlakkig. op 10-20 en 30 cm diepte onder het 
maaiveld. bepaald: op grooter diepte gaat het phreatisoh niveau met het 
capillair gestegen water geheel overwegen. Deze proef werd begonnen na 
weinig tot geen regenval. 

De laatste regenval bedroeg: 

25 Juli '37: 0 mm 
26 Juli 0.5 .. 
27 Juli 0 
28 Juli 0.2 .. 

29 Juli 0.5 
30 Juli 0.6 
31 Juli 0 

1 Aug .O 

2 Aug. 0 
3 Aug. 0 
4: Aug. 0 
5 Aug. 0 
6 Aug. 0 

terwijl vervolgens de 'gebruikte onbeplante bakken tegen allen natuurlijken 
regen geschermd werden. 

Op 6 Aug. werd aan den bak 50 cm phreatisch niveau met grof zand 
kunstmatig 30 mm regen gegeven binnen 6 min .• dus na een drogen tijd 
('t bovenste zand was geheel mul) een zware regenbui in korten tijd. 

Het gewichtsprocent water op 100 gram droog zand bedroeg 48 uur na 
dien regen op 

+0 
5.7 % 

10 
7.4 % 

20 
11.8 % 

30 cm diepte 
15.0 % 

(in volumen~procenten is dit bedrag ongeveer 1 Y2 maal zoo hoog) . Met 
30 cm is men hier natuurlijk reeds geheel in het capillaire water. Het 
gehalte aan 'hangwater bij deze soort grof duinzan:d. bedraagt - volgens 
mededeeling van den Directeur van het Bodemkundig Instituut - ongeveer 
8 volumen~procenten. hoogstens 10 %. d.i. dus ongeveer 5 à 7 gewichts~ . 
procenten. Na de beregening en nadat het uitzakken is afgeloopen. is de 
grond dus goed van water voorzien. Hier was echter de waterstand hoog. 

Grof zand, 70 cm phreatisch niveau, werd op 8 Aug. bemonsterd en 
bevatte op de genoemde diepten na die droge dagen resp. 

0.1 2.5 4.7 8.9 gewichts%~water 

Op 9 Aug. beregend insgelijks met 30 mm (45 L). bevatte de grond 
na 24 uur 

4.1 4.2 5.2 7.3 % 
Vooral de bovenlagen profiteeren van den regen: het lagere cijfer op 

30 cm diepte is bevreemdend: het kan zijn dat bij de eerste bemonstering 
toevallig een vrij natte plek getroffen we.rd. maar in elk geval veroorzaakt 
de regen op die diepte geen stijging van het watergehalte. 
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Fijn zand, 70 cm phreatisch niveau bevatte op 19 Aug., nog steeds 
droog gehouden, op genoemde diepten 

resp. -I- 0,2 6,0 8,8 13,6 % 

Hier is zeer opmerkelijk en belangrijk de sterke tegenstelling met grof 
zand. De watervoorraad is nog zeer aanzienlijk te noemen. Aan de opper~ 
vlakte lijkt het zand poederdroog, maar reeds 2 à 4 cm onder de opper~ 
vlakte begint met een scherpen overgang het vochtige samenhangende zand. 
Dit was trouwens ook bij de andere bakken met grover zand het geval. Een 
paar cm droog zand werkt sterk beschuttend tegen verdere uitdroging. Toen 
dit fijne zand met 30 mm beregend werd, was na 24 uur het watergehalte 

7,1 7.5 9,6 13,8 % 
Zooals wel te verwachten is, wordt hier vooral de bovenste laag ver~ 

zadigd, terwijl het verdere reeds vochtige fijne zand nog slechts weinig 
méér kan opnemen. 

Het verschil tusschen grof en fijn duinzand in watergehalte wordt ook 
bevestigd door de bepalingen van het Bodemkundig Instituut in tabel 34. 

Laten wij nog een voorbeeld volgen, in beknopten vorm: 60 cm grof 
zand, onberegend tot 15 Sept., bevatte op vermelde diepten 

0,2 
48 uur na 30 mm regen: 3,8 

2,1 
5,3 

5.6 
9,4 

9,7 % 
11,8 % 

Wij kunnen hieraan nog de volgende gegevens toevoegen: als zoo'n 
bak werd beregend met een dergelijke zware bui van 30 mm (45 L op 
een oppervlak van 1,5 M2), begon het water, dat afvloeide, na -I- 15 min. 
bij 50 cm en na -I- 60 min. bij 70 cm phreatisoh niveau uit het slootje 
over te loop en in een regelmatig vrij langzaam tempo, dat later in een 
langdurig druppelen ovel1gaat. Na omstreeks 1 ~~ dag is het water in den 
regel uitgezakt. In den bak 

bleef bij 50 cm grof zand van 45 L hangen: 

" 50 cm fijn zand 

" 70 cm grof zand 

" 70 cm fijn zand 

15 L (= 10 mm) 
55 L 
15 L 

" 45 L 
15 L 
45 L 
15 L 

8 L 
3,3 L 

10 L 
3,6 L 

13,9 L 
4,2 L 

13.5 L 
5,2 L 

Opmerkelijk is hierbij, dat het fijne zand evenveel opneemt als het grove 
zand, terwijl het reeds zooveel waterrijker is. 

Bovenstaande gegevens omtrent het gedrag van de bakken leiden nu 
verder tot een 4e opmerking: 

40. Na een sterke beregening na drogen tijd, zakt in onbeplante 
bakken een aanzienlijk deel inderdaad in 24 tot 36 uur uit de bakken 
weer weg. 



VOOR DE BLOEMBOLLENCULTUUR 75 

Waar het phreatisch niveau hoog staat (50 cm) wordt -+- 20% van het 
regenwater vast gehouden; waar het op 70 cm staat. dus waar de laag 
boven de capillaire zóne dikker is. blijft 30 à 35 % hangen. Hieruit ziet 
men. dat in de bakken bij ongunstiger waterstand ook meer regenwater 
wordt vastgehouden dan bij hoog en waterstand. 

Bepalingen van het watergehalte na een zwaren regenval toonen aan. 
dat na 24 of 48 uur de bodem in de bakken een zeer behoorlijk percentage 
aan water bevat. 

5°. Denken wij ons nu deze bakken beplant dan zullen de dichte massa 
wortels, dus de planten. vooral ook tijdens en in de eerste uren na zulk een 
regen, in veel sterker mate van het regenwater kunnen profiteeren. dan de 
physische bepalingen van het watergehalte in de onbeplante bakken kunnen 
aantoonen. 

Hier werden enkele grove proeven met een zwaren regen gedaan; in de 
natuur is een geringe regenval op vele dagen het meest voorkomende in ons 
klimaat. Onder die omstandigheden zal het regenwater wel nauwelijks tot 
uitzakken komen. daar het door de bovenste lagen tusschen 0 en ± 20 cm 
zal worden vastgehouden en veel meer nog. bij gematigde doseering van 
den regenval. door de talrijke wortels zal worden opgezogen. 

Het staat dus vast, dat de bodem. en speciaal dan ook de wortels der 
gewassen in deze proefbakken wel degelijk van het regenwater profijt 
hebben en wel zoodanig. dat jaren met verschillend sterken regenval 
in de opbrengst duidelijk tot uiting komen. ook bij uiteenloopenden water~ 
stand. 

Er blijft natuurlijk een zeker onderscheid tusschen proefbakken en een 
open veld. Of dit tot voor de plant merkbare hydrologische verschillen 
aanleiding zal geven, is niet uitgemaakt en nog zeer problematisch. In elk 
geval zou dat onderscheid alleen bij sterkere regenbuien een rol kunnen 
spelen. daar bij de gewoonlijk matigen regenval die hoeveelheid door de 
bovenlagen, door de plantenwortels en door directe verdamping verbruikt 
wordt vóór er sprake kan zijn van wegzakken in diepere lagen. Ook 
tijden van veel regen en weinig verdamping. als de bodem waterrijk 
genoeg is. zooals in het winterhalfjaar, kunnen buiten beschouwing 
blijven. Wat nu die dagen of uren met sterkeren regenval betreft. hier 
alleen rijst de vraag of het capillair van boven ingezogen water in een 
vrij groot veld zijwaarts langzamer wegzakt (minus hetgeen kan blijven 
hangen als pendulair~ en sejunctie~water) dan door de poortjes op den 
bodem der bakken. Daarvoor zou de waterbeweging in de bakken met 
waterdichte wanden. maar 3 open poortjes per bak (I Y2 M lengte) 
op den bodem, vergel~ken moeten worden met de zijwaartsche lang~ 

zame (?) waterafvloeiïng naar greppels of slooten. welke laatste weer 
samenhangt met den afstand tot die slooten. Onderstellen wij. dat die 
uitzakking in de bakken spoediger plaats heeft dan de zijwaartsche 
afvloeiing in een stuk land op grooteren afstand van de slooten. hetgeen 
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waarschijnlijk is, - dan zou voor geheeIe volmaking van zulk een proef in 
de bakken de uitvloeiïng door de poortjes precies gelijk gemaakt moeten 
worden als in een zeker stuk land, - dus door een zeer sterke vernauwing 
of door een zandlaag in het slootje van den bak, indien het veld inderdaad 
langzamer afvoert. 

Maar - aangenomen dat een dergelijk hydrologisch verschil tusschen 
proefbakken en cultuurveld in zekere mate bestaat - dan is het nog wel 
2')eer de vraag, of bij zoo'n flink en regenval waarna ook onze bakken goed 
verzadigd worden met pendulair~ en sejunctie~water (volgens bepaling na 
24 en 48 uur), een in het veld gedurende eenigen tijd iets hoog er gehouden 
watergehalte, voor de planten nog behoorlijk méér voordeel oplevert. Mocht 
ook dat op sommige dagen inderdaad het geval zijn, dan geldt dit meerdere 
profijt van den regenval in het veld op die dagen voor alle waterstanden, 
die onder het optimum liggen, evenzeer, bijv. evenzeer bij 60 cm in grof 
zand als bij 70 of 80 cm (zie curve fig. 8). 

Het m 0 gel ij k e voordeel bij sterken regenval in het veld böven de 
proefbakken en het nadeel van niveau~dalin"g in drogen tijd op het veld, 
wat in de bakken vermeden wordt, - treden beneden het optimum, dus bij 
een phreatisch niveau van 60 cm (bijv. in grof zand l'Innocence en 
Gertrude, in grof zand Murillo en Darwintulp, in fijn zand bij de Darwin~ 
tulp) evenzeer op als bij · 70 of 80 cm. 

Het verschil in opbrengst bij 10 of 20 cm niveau~verschil in de proef~ 
bakken geeft dan ook ten naaste bij het opbrengstverschil van twee velden 
weer, als · daartusschen een gemiddeld phreatisch niveau~verschil van 
lOof 20 cm in den loop van het jaar - en inzonderheid in het voorjaar 
zou bestaan. 

Het scheen mij gewenscht toe dit punt eenigszins nader onder oogen te 
zien en toe te lichten. Als niet~deskundige heb ik gemeend op verdere 
hydrologische details niet te mogen ingaan en mij te moeten houden aan 
dat, wat rechtstreeks op de hier besproken en nog volgende opbrengst~ 
cijfers betrekking heeft. . 

§ 17. Samenvatting der verschillen in opbrengst bij 10 en bij 20 cm 

verschil in phreatisch niveau. 

Om een duidelijker overzicht van den invloed van 10 cm niveau~verschil 
te hebben, worden in deze § de tot dusver gevonden cijfers alle samen~ 
gevoegd. (Zie tabel 35.) 

Wij laten tot slot ook de berekende verschillen bij 20 cm verschil in 
phreatisch niveau volgen. In bovenstaande reeks cijfers staat achter het 
percentage soms .. hoogstens" of .. minstens" gevoegd. Dit is in een paar 
gevallen noodig geweest als één opbrengst~getal onwaarschijnlijk was en 
dus naar boven en naar beneden vergeleken het percentage beïnvloedde. 
(Zie details boven in den tekst). Gelukkig kwam dat in deze drie jaren 
bij de proeven sledhts zelden voor, zoodat de cijfers in staat zijn een alge~ 
meen beeld te geven. 
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Samenvatting der opbrengst-
verschillen 

(alles bij 700 mm regenval) 

1 ' Innoccnce 
fijn zand 

grof zand 

Gertrude 
grof zand 

Tulp Murillo 
grof zand 

Darwintulp W . Copland 
fijn zand 

grot zand 

Iris Imperator 
grof zand 

Iris Wedgwood 
grof zand 

Narcis King Alfred 
grot zand 

TABEL 35. 

Bij 10 cm da1ing 
van den waterstand 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 
70 op 80 cm 
80 op 90 cm 

80 op 90 cm 

60 op 70 cm 
70 op 80 cm 
80 op 90 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 

60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

50 op 60 cm 
60 op 70 cm 
70 op 80 cm 

I· 

I 

I 

Nadeel, event. voordeel: 

9 % voordeel 
12.9 % nadeel hoogstens 
3.9% " 

9.2% nadeel 
14.7% " 
13.4% ,. 
14.6% " 12 % " 
3.1 %(7)" 

7.7% " 

10.9 % nadeel 
10.8% ,. 
7.7% ,. 

6.5% nadeel 
13.6% ,. 
8.7% ,. 

9.3 % nadeel 
9.4% 
1.6% 

14.7% 
6.5 00 X 
7.1 % 

,. 
,. 

,. 
,. 

minstens 

(1935) 
(1936) 
(1935) 
(1936) 
(1935) 
~ uit tab. 3 (1935) 

en tab. 11 (1936) 

(met bijbellen 16.6 %) 
met bi ollen 12.6 00 (tb X) 

(met bijbollen 3.9 %) 

13.5 % nadeel. hoogstens 
? 

1
10.2 % ,. • hoogstens 

7.1 % nadeel 
10.5% 
3.9% 

2.9% nadeel 
11.7% 
11.3% 
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Dat een verschil van 10 cm phreatisch niveau van groot belang is, spreekt 
nu wel van zelf, en dat was uit ervaring aan de practijk ook voldoende 
bekend. Maar men heeft hier thans exacte cijfers, die nog meer zullen 
waarschuwen, van hoeveel belang het is den waterstand op een zeker peil 
minstens te houden. Wij zouden nog wel gaarne over veel meer cijfers 
willen beschikken om meer precies de ligging van het optimum te kunnen 
aangeven. De proeven worden dan ook voortgezet en vooral die met fijn 
zand verder aangevuld. Daarbij rijst wel de wensch om met 5 cm verschil 
in niveau te gaan werken. Een bezwaar is daarbij dat men dan lichter door 
toevalsfouten onwaarschijnlijke verschillen krijgt. Bij intervallen van 10 cm 
overziet men uit deze vrij groote reeks van cijfers ook wel, hoe groot 
ongeveer het opbrengst~nadeel bij een 5 cm lager niveau kan zijn. En zeker 
is, dat slechts 5 cm niveau~verschil 4 tot 7 % nadeel kan opleveren. 

Het hangt er natuurlijk geheel van af welk interval van 10 cm men 
kiest voor de vergelijking. Wij beslaan hier, met 50 tot 90 cm phreatisch 
niveau, een gebied waarin zeer uiteenloopende mogelijkheden zich af
spelen. 

Het algemeene beeld is zoo, dat wanneer we even bij grof zand blijven, 
wij van -+- 50 tot -+- 90 cm van een -+- optimale tot de minimale opbrengst 
komen met betrekking tot den waterstand - voorondersteld dus een 
gelijke regenvoorziening en gelijke bodem en bemesting. Dat wil zeggen, 
dat bij een abnormaal laag phreatisch niveau van 90 cm de opbrengst (bij 
l'Innocence) dezelfde is, alsof de bollen op hoog en zandgrond stonden, 
practisch zonder waterstand. Zij leven op het regenwater. [Natuurlijk heeft 
die waterstand van 90 cm weer wèl waarde, als men veel water inlaat, 
bijv. met meer of minder diep liggende buizen, waardoor het inlaat~water 
zich kan voegen bij het capillaire water en dus practisch den waterstand 
dan ook telkens weer verhoogt. Wij laten natuurlijk dergelijke gevallen 
bij deze beschouwing van de cij fers eerst rusten]. Wanneer men een proef 
met 100 en 90 cm waterstand zou vergelijken, zou men meestal geen werke~ 
lijke verschillen meer constateeren. Het verschil tusschen 80 en 90 cm wordt 
ook reeds geringer (l'Innocence en Gertrude). Vervolgens komt er een 
zöne van circa 70 op 80 cm en van 60 op 70 cm waarin het opbrengst~ 
verschil het sterkst is (l'Innocence, Gertrude, Narcis), of meer beperkt 
van 60 op 70 cm (Murillo en Wedgwood). Deze zöne Hgt bij de Darwin~ 
tulp voor grof zand nog hooger, bij 50 op 60 cm; bij fijn zand gelijkelijk bij 
50 op 60 en bij 60 op 70 cm. Eindelijk naderen of overschrijden we den 
optimalen stand. Bij alle gewassen is een zeker niveau, waar 10 cm 
dalin'g tot bijna 15 % nadeel beduidt. Zeker is het optimum in onze 
proeven eenmaal overschreden: bij l'Innocence in fijn duinzand bij 50 cm 
niveau. Daar bij de Narcis in grof zand 50 cm slechts -+- 3 % meer op~ 
levert dan 60 cm, is daar het optimum waarschijnlijk overschreden, zoodat 
het wel bij -+- 53 à 55 cm kan liggen Ibij deze Narcis. 

In de meeste gevallen is het opbrengst~verschil tusschen 50 en 60 cm 
reeds geringer dan tusschen 60 en 70 cm. De Darwintulp Copland maakt 
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een opmerkelijke uitzondering, zelfs nog bij het zooveel waterrijkere fijne 
zand. 

Tusschen -+- 50 en 90 cm phreatisch niveau is dus het verloop van 
de opbrengst ongeveer van eenzelfde karakter, bij de hier onderzochte 
bolgewassen. Van dit verloop kunnen wij met de cijfers van l'Innocence 
ons wel een schematisch beeld vormen (Fig. 8). Stellen wij de beste ver~ 

.....................•.............. 
a···· •••• 

l li" ...•........... 

............. 
...• 

..... .. .... ...... 

---"1'100% 

--.... SO% 

--+80% 

- 70% 
......•....... 

............•..... 
- 60% 

-~-----~------~-----+------+-----~--~50% 
±50CM 
ItlFUHZAHO 

50CM 60CM 70CM BOCM S[]CM 
\", Itl GROF DUINZAND ----/ 

PHREATISCH NIVEAU 

Fig. 8. Het verloop van de opbrengst van rInnocence bij verschillend phreatisch niveau. 

kregen opbrengst (bij 50 cm in grof zand) op 100%, en zetten dit als 100 
op de ordinaat af, dan zijn de opbrengsten bij 60-70-80 en 90 in onder~ 
ling gelijke afstanden eveneens als ordinaten af te zetten (voor het ver~ 
schil van 80 en 90 cm, is het gemiddelde van 1935 (3,1 %) en 1936 
(7,7%) gekozen). De opbrengst bij 50 cm in fijn zand, dat -+-12Y2 cm 
sterker capillaire opstijging bezit, is 12Y2 cm links van 50 cm grof zand 
als een stip op de ordinaat geplaatst, zijnde het eenige geval. waarbij 
het phreatisch niveau zeker boven het optimum lag. Wij hebben wel bij 
de Darwintulp gezien, dat 12Y2 cm verschil in capillaire stijghoogte niet 
een zoo groot verschil in opbrengst veroorzaakt als alleen op grond van 
den waterrijkdom te verwachten ware; bij de Hyacinth bleef dit punt nog 
onzeker. In ons schema heb ik dus voorloopig -+- 50 cm in fijn zand 
12Y2 cm links van 50 cm grof zand geplaatst. Deze meest linksche ordinaat 
zou dus misschien dichter naar ,,50 cm grof zand" verschoven moeten 
worden. Dit zou in beginsel niet veel wijzigen aan de curve, die door de 
6 punten te leggen is. Juist naar die curve te oordeelen, is het zeer 
onwaarschijnlijk, dat de afstand van deze lijn tot die van ,,50 cm grof 
zand" minder dan 10 cm zou kunnen zijn. 

Bij dalend phreatisch niveau zal de opbrengst 0 n m i d d e 11 ij kna 



80 DE BETEEKENIS VAN DEN GRONDWATERSTAND 

het optimum in den regel niet het snelst dalen; bij 60 tot 70 cm en van 70 
naar 80 cm is hier de sterkste daling, terwijl deze vervolgens geleidelijk 
afneemt tot een zeker minimum van omstreeks 60 of ruim 60 % van de 
optimale opbrengst. Dat minimum is dus te 'handhaven zonder waterstand 
bij overigens voldoende voedingsstoffen en bij 700 mm regenval. Het zal 
slechts verder dalen als de regenval (of de voeding) veel geringer wordt 
(zie opbrengst bij 700 mm zonder waterstand, en met waterstand bij 
400 mm regenval en zonder regenval, in tabel 3 en § 3 en 4). 

In fig. 8 is met het oog op het cliché de abscis niet op 0% maar op 50% 
gelegd, daar dit voor de beschouwing niet schaadt. Het is duidelijk, dat 
meer proeven met fijn zand en (of) met hoogeren waterstand dan 50 cm, 
ook bij de andere gewassen door ons moeten genomen worden. Maar ik 
meen toch dit schema van l'Innocence te mogen geven als een voorbeeld 
hoe deze gewassen - Hyacinth, Tulp, Narcis en Bol~iris - zich in het 
algemeen gedragen ten opzichte van den factor phreatisch niveau en 
capillaire stijghoogte. Deze curve zal bij de eene soort iets naar links, bij 
de andere naar rechts verschoven liggen; eveneens zal haar sterkste stijging 
soms dichter bij het optimum, soms iets verder daar vandaan liggen. Maar 
het algemeene karakter van de reactie dezer bolgewassen op het phreatisch 
niveau en zijn gevolgen, is met dit schema wel weergegeven. 

Intusschen blijft het voor de toepassing van veel belang om tot ongeveer 
5 cm nauwkeurig de ligging van het optimum te kennen, en zoo doet het er 
voor de praktijk der culturen zeer veel toe, of deze curve iets meer naar 
links of naar rechts ligt. Op dit punt komen wij aan het slot nog terug. 

Thans wil ik hier nog aan toevoegen, hoeveel het verschil in opbrengst 
in procenten bedraagt, als het phreatisch niveau 20 cm daalt. 

Aan deze verschillen bij intervallen van 20 cm zullen wij thans geen 
verdere beschouwingen vastknoopen. Zij zijn sprekend genoeg om onder 
bijzondere omstandigheden te waarschuwen voor een verwaarloozen of 
onderschatten van het phreatisch niveau. Voor de Iris Imperator (e.a.) 
worden deze proeven in grof en fijn zand overgedaan, daar hier de ver~ 
schilpercentages door de onwaarschijnlijke bedragen bij 60 of bij 70 cm niet 
zoo maar betrouwbaar zijn. Bij een interval van 50 cm op 80 cm bedraagt 
het verschil in opbrengst wel ongeveer 27,2 %. 

§ 18. Slot. 

Voor de belangrijkste bolgewassen kent de praktijk zelve uit langdurige 
ervaring wel ten naaste bij den meest gewenschten waterstand. Toch hoop 
ik, dat ook de kennis van hetgeen een verschil van 10 cm - eventueel 
5 cm - of 20 cm beteekent, niet ondienstig zal zijn bij tal van vragen, 
waar de kweeker in verschillende omstandigheden voor komt te staan. 
Zooals wij in het voorwoord hebben vermeld, is dit onderzoek aangevangen 
door de aansporing van de Commissie in zake Wateronttrekking aan den 
Bodem. 

Wij hopen nu, dat deze bijdrage naast de bestaande ervaring der praktijk, 
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Samenvatting del' opbrengst-
verschillen 

(alles bij 700 mm regenval) 

l'Innocence 

fijn zand 

grof zand 

Gertrude 

grof zand 

Murillo 

grof zand 

W. Copland 

fijn zand 

grof zand 

Iris Imperator 

grof zand 

Iris Wedgwood 

grof zand 

1 

I 
I 

Narcis King Alfred l 

TABEL 36. 

Bij 20 cm daling 
van den waterstand: 

60 op 80 cm 

50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

60 op 80 cm 

70 op 90 cm 

60 op 80 cm 

70 op 90 cm 

50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

50 0 p 70 cm 

60 0I;' 80 cm 

50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

grof zand 50 op 70 cm 

60 op 80 cm 

Nadeel: 

I 16.4% (60 cm wellkht over het 

optimum heen) 

21.3% (1936) 

27.2% (1935, waarsch. iets te hoog) 

23.8% (1936) 

17.3 % 

20.6% 

17.7% 

19.2% 

21.2% 

I 17.8% 

10.8% 

20.2 0
0 Yc ( met bi bollen 27.1 %) 

13.1 % ( .. 16.1 %) 

1 

I minstens? 10.2 % 

I 

16.9% 

1
14

.
0

% 

14.3 % (50 cm wellicht even over het 

optimum heen) 
21.7% 

6 
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haar nut kan doen voor het algemeen belang der bloembollencultuur. In 
dat opzicht zou ik zeker gaarne nog een drietal jaren gewacht hebben. 
totdat wij over nog wat meer volledige gegevens zouden beschikken. Aan 
den anderen kant was het mij bekend. dat de cultuur gaarne de tot dusver 
reeds verkregen uitkomsten kende. De onderzoeker staat dikwijls voor dat 
moeilijke dilemma: langer doorgaan met experimenteeren om ook op twijfel
achtige punten meer zekerheid te verkrijgen en dan pas tot publiceeren 
overgaan. - öf de I'eeds opgedane ervaringen in het algemeen belang 
tijdig meedeelen. opdat anderen die ervaringen verder kunnen toetsen -
gelijk in het geval van onze onderzoekingen de kweekers dit in de praktijk 
zullen doen. Bewust heb ik bij het genoemde dilemma den tweeden weg 
in den regel bij onze publicaties gekozen; zeker loopt men daarbij zelf 
persoonlijk risico·s. maar deze overweging kan achterstaan bij de mogelijk~ 
heid dat de uitkomsten reeds zooveel tijdiger door de wetenschap of door 
de praktijk verder kunnen worden getoetst en toegepast. Bovendien kent 
ieder onderzoeker wel de ervaring. dat hij ook na vele jaren langer voort
gezet onderzoek zijn werk wederom op allerlei punten niet af zal achten. 

In welke richting kunnen deze onderzoekingen over den invloed van 
den stand van het bodemwater beteekenis hebben? 

10. De gevonden getallen. die aangeven wat het verschil van 10 cm 
phreatisch niveau beduidt. zullen toch nog meer waarschuwen het grond~ 
water steeds. en inzonderheid in de maanden van groei. op het meest 
gunstige peil te houden. 

Daar waar dit van nature niet het geval is. kunnen deze uitkomsten nog 
eens aansporen hetzij door een goede bemaling. of desnoods door het 
inlaten van water met drainbuizen. een goeden waterstand te bereiken of 
althans - bij inlaten - zoo goed mogelijk aan een te lagen waterstand 
tegemoet te komen. Dit wordt dan ook in de praktijk zeer veel toegepast. 
Daarbij moet verre de voorkeur worden gegeven aan een goede waterstands~ 
handhaving door voldoende omringen met slooten. welke door bemaling 
op het gewenschte peil worden gehouden. Het inlaten van water met een 
buizenstelsel heeft meer bezwaren. o.a. daar de temperatuur van het water 
dikwijls te koud kan zijn; daar op den duur dichtslibbing van den bodem 
kan optreden en daar in het algemeen de watervoorziening van den bodem 
op minder regelmatige en natuurlijke wijze plaats heeft dan door voldoende 
slooten met het juiste water~niveau. 

20 • Het is voor den kweeker van belang. zijn gronden te doen onder~ 
zoeken op de fijnheid van korrel. Want indien men uit ervaring voor een 
zeker gewas. bijv. de Hyacinth. een zeker phreatisch niveau. bijv. 55 à 60 cm 
onder het maaiveld als optimaal aanneemt. dan kan dit niet zoo maar voor 
alle duinzand gelden. Het is noodig óók te vernemen. hoeveel de capillaire 
stijghoogte van het zand bedraagt. Dit kan op verschillende velden. dus bij 
eenzelfde waterstandsniveau. tot minstens 123-1 cm verschillen. (liggende 
binnen een betrekkelijk beperkt gebied. bepaald door het Bodemkundig 
Instituut). De opbrengst op fijn en grover duinzand wordt daardoor in 
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sterke mate beïnvloed. Wij verwijzen hiervoor naar de gegeven tabellen 
voor l'lnnocence en voor de Darwintulp W. Copland. Deze beide gewassen 
reageeren in dit opzicht verschillend. Op fijn duinzand gekweekt, kan 
W. Copland bij een zoo hoogen waterstand als 50 cm nog ruim 9 % meer 
opleveren dan bij 60 cm. Voor l'Innocence (van de gekozen grootte) is in 
dat fijne zand 50 cm phreatisch niveau reeds te hoog. In grof zand daar~ 
entegen bracht 50 cm niveau ruim 9 % meer op dan 60 cm. De beste 
waterstand, dien men aan een bollenveld geven moet, hangt, behalve van 
de soort gewas, dus ook af van de capillaire stijghoogte in dien bodem. 
Het verdient aanbeveling als maatstaf ter vergelijking dier stijghoogten dat 
niveau te kiezen waar -+- 20 volumen-procenten worden aangetroffen. 
Zonder hierop te letten, kan men met één bepaalden waterstand aan te 
nemen voor een bepaald gewas, de plank nog mis slaan en de opbrengst 
nog voor 10 % of meer benadeelen. 

30. In aansluiting aan het bovenstaande volgt natuurlijk ook, dat het 
voor kweekers van veel gewicht is vóór het koop en of pachten van gronden, 
de structuur van de gronden - bij deze homogene zandgronden kunnen wij 
kortweg zeggen de capillaire stijghoogte in deze gronden - vooruit te 
kennen. 

40. Daarbij (slaande op 20 en 30) dient men echter voorzichtig te zijn. 
Het verschil in capillaire stijghoogte is als physieke maat, niet zoo maar in 
rekening te brengen als maat voor de cultuur, dus als waardemeter voor 
de opbrengst. D.w.z. als op 2 velden de stijghoogte 12Y2 cm verschilt, 
kan men niet zoo maar aannemen, dat dus bij het fijne zand, waarin het 
water daardoor dus 12Y2 cm hooger boven het phreatisch niveau reikt, 
het grondwater dus 12Y2 cm lager mag en moet staan dan bij een veld met 
grof zand. Bij slechts twee gewassen tot dusver onderzocht, blijkt reeds, 
dat dit bovendien nog afhangt van andere factoren: bij de Darwin~tulp, 
die toch hoog water wenscht, schijnt in andere opzichten grof duinzand een 
voordeel te bieden boven fijn duinzand: grof zand 50 cm, dat in capillaire 
stijghoogte met -+- 62Y2 cm fijn zand zou overeenstemmen, geeft een op~ 
brengst hooger dan 60 en lager dan 50 cm fijn zand. We wezen er reeds 
op, dat dit o.a. veroorzaakt kan worden door een lager luchtgehalte in het 
waterrijkere fijne zand der hoogere lagen, öf rechtstreeks door een betere 
ontwikkeling en werking van het wortelstelsel in de ruimten tusschen iets 
grovere korrels. Wat ook de oorzaak hiervan zij: men moet de capillaire 
werking, of wel de fijnheid van korrel kennen, om te weten, welke water~ 
stand de beste is voor een bepaald gewas. 

Vooral over het verschil van opbrengst bij fijn en grof zand moeten onze 
proeven nog worden uitgebreid en herhaald. 

50. Over de waterstanden, die tot dusver bij de onderzochte gewassen 
de gunstigste opbrengsten gaven, vindt men in § 15 een samenvattend 
lijstje. 

60. Onder verwijzing inzonderheid naar de tabellen 35 en 36 kan er 
in het bijzonder de nadruk oP . gevestigd worden, dat voor de geheele 
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bloembollencultuur tijdig de grootste waakzaamheid moet worden aan~ 
bevolen tegenover alle oorzaken. welke kunnen leiden tot waterverarming. 
hetzij door geringer toevoer uit de duinen. hetzij door te sterken afvoer. 
bijv. door ontwatering bij te sterke bemaling. door waterleidingen of door 
eenigerlei andere oorzaak. 

Dit onderzoek wordt nog enkele jaren voortgezet ter verbetering en 
aanvulling . . 

Wageningen . 21 November 1937. 
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DE L'IMPORT ANCE DU NIVEAU 
PHREATIQUE POUR LA CULTURE DES 

PLANTES BULBEUSES 

PAR 

A. H. BLAAUW 

RÉSUMÉ. 

La présente publication résume les résultats de trois années de recherches 
sur l'influence d'un niveau phréatique situé à 50-60-70-80-90 cm au-dessous 
de la surface du sol sur la croissance de différentes bulbes; nous y ver
rons également l'influence exercée par l'humidité souterraine sur la crois
sance de racines à l'intérieur de cylindres métalliques enduits de paraffine 
et enfoncés dans Ie sol. Ces expériences firent usage d'un sable de dun es 
assez grossier, et plus tard, pour servir de comparaison, de sable fin. 
L'ascension capillaire dans Ie sable à gros grain est telle qu'on trouva, à 
environ 22Yz cm au-dessus du niveau phréatique, un volume d'eau de 
20 %; pour Ie sable fin, ce même volume se trouvait à environ 35 cm 
au-dessus de ce niveau. Ces déterminations sont faites par Ie "Bodem
kundig Instituut" de Groningue. Les expériences furent faites dans des 
bacs maçonnés d'au moins 1 Yz m2 de superficie et d'un mètre de profon
deur, aux parois imperméables; par contre, Ie fond en avait été parsemé de 
gravois, de gravier et de gros sable de rivière, Ie tout recouvert du sable 
de dunes plus fin et de telle sorte que ce dernier s'enfonce pour quelques 
centimètres au moins dans l'eau du sol en vue de l'ascension capillaire. 
L'excédent d'eau peut s'écouler par de petits orifices aménagés sur Ie fond 
dans l'une des parois et débouchant dans un ruisseau artificiel de maçon
nerie; l'eau de ce ruisseau est maintenue au bon niveau et peut s'en 
écouler en cas de profusion trop grande (Voir p. ex. Ia fig. 1 et la Com
munication No. 7 du Laboratoire de Physiologie Végétale). 

Nous allons résumer Ie plus succinctement possible les résultats ainsi 
obtenus; nQUs référerons aux tableaux et figures que nous expliquerons 
en passant. 

La première année, on opéra uniquement avec des Hyacinthes et on 
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imita des pluviosités moyennes annuelles de 900, 700 et 400 cm, soit les 
deux extrêmes et la moyenne pour les Pays~Bas. La fourniture de pluie 
eut lieu, dans la mesure du possible, par voie naturelle: seulement, vers la 
fin de chaque mois, elle fut modérée par un abri ou complétée par un 
arrosage soigneux. En guise de curiosité, il y avait également des bacs 
aux niveaux phréatiques de 60, 75 et 90 cm mais tout à fait abrités contre 
la pluie, et un bac avec Ie même sable de dunes, mais sans fond et par 
conséquent dépourvu de niveau phréatique (terrain élevé), avec 700 mm 
de pluie. Les Fig. 1 et 3 donnent les sdhémas de ces bacs employés dans 
les années 1934/1935 et 1935/1936. 

Tab. 2. Perte de poids pendant la période de conservation des hyacin~ 
thes récoltées. Très régulière: peu de variation, horrnis dans les cas 
extrêmes. 

Tab. 3. Augmentation de poids pour cent: entre parenthèses. Ie péri~ 
mètre moyen (bulbes plantés de 11 ~ 12 cm de périmètre). Les produits les 
plus favorables se rencontre nt lors de l'application du niveau phréatique Ie 
plus élevé (60 cm) avec une pluviosité de 700 mmo Pour une pluviosité de 
900 mm, on peut dire que 60 cm vaut mieux que 70, bien que 700 mm 
aille mieux à ce niveau: l'optimum est maintenant dépassé. Une hauteur de 
90 cm produit Ie même résultat qu'un sable de dunes ou les plantes vivent 
exclusivement de l'eau de la pluie, comme cela a lieu sur Ie "Wageningsche 
Berg" (colline à Wageningen). 

Tab. 4. Nous voyons ici Ie pourcentage de désavantage subi par la 
production du fait d'un abaissement de 10 ou de 20 cm de la nappe 
phréatique. L'importance pour ce végétal d'un niveau bien approprié de 
l'eau souterraine apparaît clairement. 

Tab. 5 et 6. lei, les chiffres en caractèresgras donnent la longueur 
moyenne de 10 ("I'Innocence") et de 20 ("Gertrude") racines les plus 
longues de 9 bulbes et la deuxième rangée de chiffres gras représente les 
longueurs moyennes de la racine la plus longue de chacun de ces 9 bulbes. 
La croissance radicale, chez l'hyacinthe, est totalement impuissante à com~ 
penser la déficience d'un niveau phréatique de 80 cm au lieu de 60 cm. 

La Fig. 5 reproduit Ie type moyen de ces deux hyacinthes quant à leurs 
répartitions radicales: plus lOin vers la droite, les longueurs auxquelles les 
racines les plus longues de toutes (croissant dans des cylindres larges ) 
peuvent s'enfoneer au maximum dans Ie sol eh ez les plantes à commenter 
plus loin. Le pointillé horizontal indique Ie niveau avec 20 % d'eau, en 
volume. 

La Fig. 4 est une reproduction photographique des racines des hulbes 
de Gertrude, qui possède des racines plus nombreuses et plus ténues que 
l'Innocence, pour les trois niveaux de l'eau au Ier juin. 

Si l'on fait pousser les racines avec un niveau phréatique de 60 cm et 
qu'on abaisse ensuite ce niveau. par exemple du Ier au 10 mars, jusqu'à 
80 cm au~dessous du niveau du sol. on n'occasionne ainsi aucune augmen~ 
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tation de la croissance des racines (Gertrude), ou bien on obtient une 
croissance à peine plus forte (env. 4 cm pour l'Innocence). Et encore, cette 
dernière peut être due au hasard (Tableaux 7 et 8). 

Tab. 9 et 10. Chez la tulipe Darwin, Ie système radiculaire pousse pour 
un niveau de 60 om de 7 à 10 cm plus bas que pour un niveau de 50 cm et 
pour un niveau de 80 cm, il s'allonge effectivement encore d'environ 10 cm, 
mais ne compense que pour la moitié la différence de niveau de la nappe 
souterraine (Voir la rangée de chiffres gras). Chez la tulipe "Murillo" 
(espèce précoce), on constate bien la différence de 10 cm de longueur de 
racine correspondant à la différence du niveau de 50 et de celui de 60 cm, 
ma is à 80 cm, les racines ne dépassent pas la longueur qu'elles ont pour 
60 cm. Les expériences donnent, basées sur la production, des in:dications 
confirmées plus tard avec la Narcisse et l'Iris bulbeux Wedgwood, que ron 
peut résumer en disant qu'un petit nombre de racines poussant plus pro~ 
fondément n'est pas à même de compenser sensiblement Ie désavantage 
causé par un niveau bas de la nappe souterraine. 11 est probable, fait con~ 
firmé aussi par les expériences de BREWIG (V. Bibliographie), que ce sont 
les couches les plus élevées du sol. par exemple de 20 à 30 et 40 cm sous la 
surface. qui sont les plus importantes pour I'absorption d'eau par les plantes 
bulbeuses. Car il ne faut pas oublier qu'on trouve toujours des racines de 
toutes sortes de longueurs (Voir encore fig. 3, I. G, M et D). 

Au cours de la 2e et de la 3e année no us avons fait des comparaisons 
aussi entre Ie niveau de 50 cm et ceux de 60, 70 et 80 cm et même, en 
ce qui concerne l'Innocence et la tulipe Darwin W. Copland. en sa bIe fin 
et en sable gros de dunes. 

Le Tab. 11 montre qu'avec un niveau d'eau souterraine de 50 cm, dans 
du gros sable, la production pour l'Innocence est assez sensiblement aug~ 
mentée comparée à celle de 60 cm (2e rangée; la première rangée indique 
la perte de poids au cours de la période de conservation). Les différences 
pour cent se trouvent dans Ie tab. 12. Par contre, Ie tableau 13 montre 
que dans Ie sable fin, un niveau de la nappe souterraine de 50 cm au~ 
dessous du sol transgresse Ie niveau Ie plus favorable et rend moins que 
Ie niveau de 60 cm. 

Le Tab. 15 donne Ie poids du bulbe principal d'une tulipe var. "Murillo", 
Ie 3 octobre, (ces bulbes des tulipes sont annuels); au-dessous, encore la 
perte de poids au cours de I'été. lei aussi, c'est 50 cm dans du sable gros 
qui a Ie plus grand rendement. Les différences sont exprimées pour cent 
dans Ie tableau 16. 

La tulipe Darwin "W. Copland" se trouve pouvoir supporter beau coup 
plus d'eau que I'hyacinthe "l'Innocence". Le tableau 17 montre Ie poids des 
bulbes principaux au 3 oct. de I'année de la récolte, avec, au~dessous, la 
perte de poids en été. Ie tout pour gros sable. Le Tab. 20 donne Ie poids 
de 80 bulbes principaux plantés dans du sable fin. Dans ce cas, un niveau 
de l' eau souterraine de 50 cm foumit encore 9 % de plus que celui de 
60 cm, alors qu'ici, l'eau monte pourtant env. 12Yz cm plus haut que dans 
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Ie sable gros (pour ces expériences, tous les bulbes ont été plantés à 10 cm 
de profondeur ). Avec cela, les chiffres nous montrent, du fait que la pro~ 
duction de 50 cm dans Ie gros sable s'intercale entre celles de 60 et 50 cm 
en sable fin, que la production de cette tulipe ne dépend pas uniquement 
de l'ascension capillaire, mais que par ailleurs Ie grain plus grossier, - soit 
qu'il offre plus d'espace et de faeilité au fonctionnement des raeines, soit 
par une teneur plus grande en air, - présente un avantage sur Ie sable fin 
compensant quelque peu les 12Y2 cm d'excédent de possibilité ascension~ 
nelle présentés par ce dernier. 

Les Iris bulbeux et Ze Narcissus Pseudonarcissus. 
L'/ris Wedgwood. dans notre cylindre d'expérimentation, produit pour 

un niveau de 50, 60 et 80 cm des raeines dont les plus longues atteignent 
respectivement 51 cm 3-59 cm 9 et 69 cm 5 de longueur (tab. 22). lei 
encore, la différence entre les niveaux de 60 et de 80 cm est compensée 
pour la moitié. La gravure de la fig. 6 montre un spéeimen moyen de 
chaque catégorie. Les raeines des Iris bulbeux restent peu nombreuses, 
comparées à celles de l'hyacinthe (Gertrude), de la tulipe et de la nareisse. 
Cependant, ellesmontrent des radicelles courtes et fines. Chez l'lris Im~ 
perator (tab. 23), si les racines majeures restent moins longues pour 50 
que pour 60 cm, elles restent pour 80 cm en arrière sur 60 cm. 

Enfin, la Nareisse donne (tab. 24) pour les raeines majeures. (dernière 
rangée de chiffres gras), la même figure que nris Wedgwood. Mais Ie 
nombre des raeines de ce dernier bulbe est très grand, une bonne centaine 
par oignon. Qu'on se reporte aussi à la fig. 5 ou l'on-voit à droite la place 
des lettres Imp - W - N. Cependant Ie produit de Wedgwood et de 
la Nareisse, qui pourtant peuvent s'enraeiner bien profondément pour 
des bulbes, prouvent que les raeines les plus longues ne peuvent compenser 
une position de la nappe souterraine de 80 cm au~dessous de la surface 
du sol. 

Concernant la croissance des bulbes des deux Iris (tab. 26, 27 et 28) 
on peut dire en résumé que dans Ie gros sable de dunes, un niveau 
phréatique de 50 cm est visiblement plus favorable qu'un de 60 cm. Chez 
la Nareisse, 50 cm n'a plus qu'un peu d'avantage (tab. 29), de sorte que 
probablement, 50 cm se trouve un peu au~dessus de l'optimum, et que 
celui~ei, dans Ie gros sable, doit être situé vers 55 cm. Pour ces plantes 
aussi, les expériences avec Ie sable fin seront reprises. 

Dans la fig. 7 se trouvent indiquées en pourcentages du poids les teneurs 
en eau du sol obtenues lors des 20 expériences de la première année faites 
avec des profondeurs différentes: nous en avons formé les tableau x 31, 32 
et 33 pour la teneur en eau en juillet à des profondeurs de 10, 20 et 30 cm 
lors de chutes de pluie et états phréatiques divers. De même dans Ie tableau 
34 pour sable gros et sable fin, au cours de la 2e année. avec une chute 
de pluie de 700 mmo Tout cela déterminé par Ie "Bodemkundig Instituut" 
de Groningue et eité iei pour rechercher s'il est possible d'établir également 
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un rapport direct entre la production et la teneur en eau à une certaine 
profondeur. Pour Ie cas Ie plus favorable de I'Hyacinthe " l'lnnocence", 
on constate que la teneur du sol en eau doit être de 8 à 9 % à 20 cm de 
profondeur et de 16 % à 30 cm; Ie minimum nécessaire est de 7 % à 20 cm 
et d 'env. 11 % à 30 cm de profondeur. 

Cependant la tulipe Darwin livre encore une meilleure récolte (50 cm, 
dans Ie sable fin) avec 15 % d 'eau à 20 cm de profon'deur et avec -+- 23 % 
à 30 cm de profondeur, que lors d 'une nappe phréatique 10 cm plus basse. 

§ 16. Des expériences spéciales concernant I'arrosage par la pluie et 
la teneur en eau furent exécutées avec les chäsis d'expérimentation non 
plantés; il fut constaté que ces ba cs gardent r eau de la pluie dans une 
mesure suffisante. On avait déjà constaté aussi que l'influence de la 
pluie se fait fortement sentir sur ces bacs à la comparaison des productions 
dans Ie tableau 3 après des pluviosités de 900, 700 et 400 mmo 

Dans Ie tableau 35, les différences de productions constatées jusqu'ici 
sont de nouveau récapitulées. C'est~à~dire qu 'on donne à droite pour Ie 
sable fin (hyacinthe l'Innocence et tulipe W . Copland) et de toutes les 
plantes étudiées pour Ie gros sable, combien on récolte en moins en pour~ 
centag'e de la récolte qu'on aurait pu obtenir gräce à un niveau des eaux 
sOlliterraines plus élevé de 10 centimètres. Dans la première lig ne seulement 
(l'Innocence, dans du sable fin), rabaissement du niveau phréatique de 
50 à 60 cm entraine un avantage de 9 %. On voit que c'est entre un niveau 
phréatique d'env. 50 à 90 cm que se trouve tout Ie processus du niveau Ie 
plus favorable à celui Ie moins favorable. Ce cours de productions, 
pour l'Innocence, est exprimé par la fig . 8 oit sont marqués s'ix points: 
pour différents niveaux de l'eau dans Ie sable gros et en outre, pour 
50 cm, dans Ie sable fin (tout à fait à gauche, l' eau montant ici encore 
12Y2 cm plus haut). A cet effet, on a pris Ie chiffre 100 pour la production 
maximum trouvée et les autres points chaque fois tant pour cent plus 
bas que Ie précédent, comme l'indique Ie tableau 35. 

Dans ce cours se produit pour toutes ces plantes un certain niveau 
auquel une baisse de niveau de 10 cm entraine une diminution de produc~ 
tion de 10 à près de 15 % (tab. 35). Une différence de 5 cm entraine 
certainement un préjudice de 4 à 7 %. A une plus grande profondeur, sur~ 
tout à 80 jusqu'à 90 cm, on a approché Ie minimum, auquel les plantes 
bulbeuses de cette sorte~ci ne vivent plus que de I'eau des pluies. Elles 
produisent alors autant que dans r expérience de même chute de pluie et 
même nourriture (V. tab. 3) ma is sans nappe phréatique. Peut~être cette 
courbe est~elle, pour la Narcisse, quelque peu reculée vers la droite, do nc 
vers un niveau d 'eau moins élevé; I'optimum réside vraisemblablement vers 
55 cm dans Ie sable gros (pour la Narcisse) ; la diminution de production 
est encore considérable lors d'une baisse de niveau de 70 à 80 cm. 

Enfin, Ie tableau 36 donne Ie pourcentage de ces différences de produc~ 
tion pour une différence de 20 cm de niveau phréatique. Ce pourcentage 
s'élève, pour les baisses de niveau les plus défavorables, d'environ 17 % 
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à environ 24 % chez toutes ces plantes. (L'expérience avec l'Iris Imperator 
doit être refaite, un chiffre inexact s'étant pro duit ici pour 60 ou 70 cm; 
la différence totale de 50 à 80 cm est de 27,2 %). 

Ces recherches seront encore poursuivies pendant quelques années pour 
être complétées et corrigées, en particulier en ce qui concerne Ie sa bie fin. 
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