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1. lnleiding 

De gegevens betroffen het nat- of vers-gewicht en het drooggewicht van 

mais-planten. die na enige tijd te zijn opgekweekt in een speciale kas. 

werden uitgezet in open-top-kamers. De gewichten werden bepaald nadat de 

planten vier weken in de kamer hadden kunnen groeien. De bodem van de open

top-kamer bevat een aantal ronde gaten, zogenaamde teeUgmen. Per teeltgaat 

werden drie mais-planten uitgezet. Een kamer bevat in totaal 40 teeltgaten. 

gerangschikt in vier ringen, van binnen naar de rand genummerd 0, 1, 

2 en 3: 

ring 0 met 4 gaten, niet gebruikt voor mais, 

ring 1 met 6 gaten, 

ring 2 met 12 gaten, 

ring 3 met 18 gaten. 

In elke kamer werd slechts een sector gebruikt voor mais. Een sector 

bestaat uit 1 gat van ring 1, 2 van ring 2 en 4 van ring 3 of 1 van ring 1. 

3 van ring 2 en 3 van ring 3. 

Er werden vier open-top-kamers gebruikt, aangeduid met de afkortingen: 

OTC1 t/m OTC4. Elke van deze kamers werd zorgvuldig begast met een bepaald 

gasmengsel. 



-3-

OTC1 met gezuiverde lucht, waaraan toegevoegd: 

overdag (10-18u MEZT): 120 ~g/m3 ozon (03), 

's nachts (18-10u MEZT): 30 ~g/m3 ozon. 

OTC2 met gezuiverde lucht, waaraan toegevoegd een wisselende hoeveelheid 

ozon corresponderende met de concentratie in de buitenlucht ( 11 ozon 

gesimuleerd"). 

OTC3 met ongezuiverde buitenlucht, 

OTC4 met gezuiverde buitenlucht, 

De open-top-kamers zijn doorzichtige stolpen, die van boven open zijn. 

Tegelijk met de teelt in de open-top-kamers werden ook mais-planten geteeld 

op het zogenaamde "buitenveld11 • Dit is een cirkelvormig stuk terrein, 

zonder stolp, met teeltgaten in zes ringen, waarvan de buitenste twee niet 

voor mais werden gebruikt. De ringen, 1. 2 en 3 waren even groot als die 

van de kamers en bevatten ook even veel gaten. 

Het buitenveld wordt afgekort aangeduid met 11BV 11
• 

Tijdens het onderzoekseizoen werden in de open-top-kamers continu het ozon

gehalte en de gehalten van zwaveldioxyde S02 en stikstofoxyden NO en NOx 

bepaald. Daaruit werden per teeltperiode van vier weken gemiddelde en 

standaardafwijkingen berekend. 

Mais werd in 1986 geteeld in 11 periodes, zie tabel 1.1. De teeltperiodes 

zullen verder worden aangeduid met de teeltnummers, die gelijk zijn aan de 

weeknummers van het einde van de teeltperiodes. 

In elke teeltperiode werd de mais gekweekt in overeenkomstige sectoren 

(teeltgaten met dezelfde nummers) van de vier open-top-kamers en van het 

buitenveld. Oat betekent dat de maisplanten in de kamers en op het 

buitenveld gelijk georienteerd waren ten opzichte van zonnestand en 

windrichting. 

Voor de analyse werden per plant op Dysan diskette de volgende gegevens 

verschaft aan de M.S.A.: 

Einddatum teeltperiode: 

(in dit rapport vervangen door het periodenummer PER. zie tabel 1.1). 



Nummer van het teeltgat: 

TGN: aangegeven met ringnummer en nummer binnen ring gescheiden door een 

punt. 

b.v.: 3.4 ring 3, gat 4 (hier aan te geven met 3.04) 

2.12 ring 2, gat 12 (blijft 2.12) 

V olgnummer binnenteeltgat: 

VN= 1, 2 of 3, TGN en VN samen identificeren de plant. 

Vers gewicht!Droog gewicht van de plant: 
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aangeduid met FW (Fresh Weight)/ DW (Dry weight) in honderdste gram bepaald 

aan het einde van de teeltperiode. 

Het gegeven 11 lengte van de plant" is niet in de analyse betrokken. 

Verder Z1Jn per teeltperiode FW, DW en lengte opgegeven van een aantal 

kasplantjes gelijk gekweekt met de in de kamers uitgezette kasplantjes. 

Deze gegevens zijn evenmin in de analyse betrokken. 

Het hoofddoel van de analyse is na te gaan of er significante verschillen 

zijn in FW en DW tussen mais-planten in eenzelfde periode geteeld in de 

verschillende open-top-kamers en het buitenveld en hoe eventuele verschil

len samenhangen met de begassing. 

2. Eerste constaterlngen 

Bij een eerste beschouwing van de gegevens valt het op dat vers- en 

drooggewicht van de planten tussen de periodes zeer sterk uiteenlopen. 

De gewichten zijn het grootste voor de planten geteeld in de periodes 28, 

29 en 30, dus globaal genomen tussen half juni en half juli. De 

natgewichten zijn dan veelal 200 a 300 g .• de drooggewichten 20 a 30 g. 

In de periodes 25 en 31 t/m 33 worden middelmatige gewichten bereikt (nat: 

50 a 150, droog: 5 a 15), in de periodes 26 en 34 t/m 36 slechts geringe 

gewichten (nat: 25 a 75, droog: 3 a 1 g.). 

Deze gewichten worden mede bepaald door de gewichten, die de plantjes al 

bereikt hadden. toen ze in de open-top-kamers werden uitgezet. Men zou een 

schatting voor de groei in (nat/droog) gewicht van een plant kunnen ver· 

krijgen door het gewicht aan het einde van de periode te verminderen met 

het gemiddelde gewicht van de kasplantjes aan het begin. Aangezien dan voor 

ale planten in een zelfde periode voor alle open-top-kamers hetzelfde 

gemiddelde wordt afgetrokken, zou dit geen invloed hebben op de verschillen 
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tussen de kamers, waarop dit onderzoek juist is gericht. Daarom is dit nkt 

gedaan. 

Verder valt te constateren dat de gewichten van de planten geteeld in het 

buitenveld, in het bijzonder in de periodes 28 t/m 30 van de sterke groei 

in de open-top-kamers, gemiddeld achterblijven bij die geteeld in de kamers 

(drooggewichten in het buitenveld in de periodes 6 a 12 g. tegen 20 a 30 g. 

in de kamers). 

Tenslotte blijkt de verhouding tussen nat- en drooggewicht van de planten 

minder uiteen te lopen dan de nat- en drooggewichten zelf. 

3. Datazuivering. 

Van de in par. 2 geconstateerde relatieve stabiliteit van de verhouding 

tussen nat- en drooggewicht is gebruik gemaakt voor datazuivering: het ver

wijderen of corrigeren van verdachte gegevens. 

Per periode per kamer werd het natgewicht uitgezet tegen het drooggewicht. 

De verkregen punten bleken in het algemeen op een rechte lijn te liggen. In 

enkele gevallen bleken punten ver van deze lijn terecht te komen. De 

betreffende droog- en natgewichten werden uit het data-materiaal verwijderd 

of gecorrigeerd. In totaal waren 14 planten van de in totaal ca. 1200 

geregistreerde maisplanten bij deze verwijderingen/correcties betrokken, 

dus niet meer dan ruim 1% van alle data (zie tabel 3.1). 

Opmerkelijk is dat de verdachte gegevens vooral afkomstig Z1Jn uit periode 

25, OTC3 en periode 36, OTC1. Dit wijst op een mogelijke gemeenschappelijke 

oorzaak van afwijkende groei of registratiefouten. 

4. Onderzoek teeltgateffect. 

Voor de verdere analyse is het van groot belang of de gegevens van planten 

uit eenzelfde teeltgat in de verzameling van de gegevens van alle planten 

van een periode uit een zelfde kamer als onafhankelijk kunnen worden 

beschouwd. Dit is uitvoerig onderzocht, afzonderlijk voor de 11 binnengaten" 

(ring 1 en 2) en de "randgaten" (ring 3, zie par.5), zowel met enkelvoudige 

variantieanalyse als met de toets van Kruskal-Wallis. 

Zowel voor FW als voor DW zijn 110 enkelvoudige variantieanalyses 

toegepast, daarbij werden resp. 20 en 21 significante resultaten gevonden 

(p<0.05) waarbij de spreiding tussen de teeltgaten groter was dan binnen de 

teeltgaten. Zoveel significante toetsresultaten is uiterst onwaarschijnlijk 

(kans <10-6) als de gewichten van de planten van eenzelfde teeltgat in alle 

kamers en periodes onafhankelijk zijn. Dit wil zeggen dat voor bepaalde 



kamers in bepaalde periodes, de gewichten van de planten uit eenzelfde 

teeltgat i.h.a. minder verschillen dan van planten uit verschillende 

teeltgaten. 
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Dit is nader onderzocht door combinaties van de toetsresultaten van de 

toetsen van Kruaskal-Wallis zowel over de periodes als over de kamers en 

het buitenveld. Daarbij is gebleken dat de afhankelijkheid vooral optreedt 

in OTC2, OTC3 en althans voor de randgaten, in OTC4 (tabel 4.1). Verder in 

de periodes 25 en 26 en voor de randgaten ook in de periodes 30, 35 en 36 

(tabel 4.2). 

Op grond van deze resultaten is besloten gegevens van planten uit eenzelfde 

teeltgat niet als onafhankelijk te beschouwen en daarom in de verdere ana

lyse slechts met een gegeven van FW en een van DW per teeltgat te werken. 

Daarbij is gekozen voor de mediaan van de drie (soms twee of een) beschik

bare waarnemingen). 

5. Onderzoek "rand/binnen"-effect. 

Bij het onderzoek naar het teeltgateffect is onderscheid gemaakt tussen 
11 binnengaten 11 gelegen op de 11binnen-ringen11 nrs. 1 en 2 en 11 rand-gaten11 

gelegen op de buitenste of rand-ring nr. 3 van de kamer, rekening houdend 

met de mogelijkheid dat de planten van de buitenste ring sterker of minder 

sterk groeien dan de planten van de binnenringen. 

Hierbij kan gedacht worden aan verschil in hoeveelheid ontvangen daglicht 

maar ook aan verschillen in begassing: aan de rand hogere of lagere 

concentraties van de toegevoegde verontreinigingen dan in het midden. 

Het onderzoek naar het rand/binnen effect is beperkt tot de gegevens van de 

open-top-kamers. Het buitenveld is buiten beschouwing gelaten, omdat de 

factoren, die een rand/binnen effect kunnen veroorzaken, buiten wel eens 

kunnen ontbreken (de kunstmatige begassing) of anders kunnen zijn 

(belichting). Conform hetgeen is gesteld aan het einde van par. 4 is het 

onderzoek verricht op de mediaanwaarden van FW en DW per teeltgat. 

Per periode is zowel voor FW als voor DW een tweevoudige variantieanalyse 

toegepast met toetsing op een kamer- (begassings-)effect, een rand/binnen

effect en op de interactie tussen kamer- en rand/binnen- effect. Een over

zicht van de resultaten van deze toetsen is gegeven in tabel 5.1. 

Zowel voor FW als voor DW is een significant rand/binnen- effect 

aantoonbaar in de periodes 28 t/m 30, hetgeen de periodes waren met de 

sterkste groei (zie par. 2). Bet verschil in gemiddelde is in die periodes 

ca. 60 g. voor FW en ca. 5 g. voor DW; de planten ult de randgaten zijn gemi.d-



deld zwaarder dan die uit de binnengaten. 

In de periodes 28 en 32 wordt bovendien een zeer significante interactie 

tussen het kamer- en het rand/binnen effect gevonden, zowel voor FW als 

voor DW. Dat betekent dat het verschil in gemiddelde voor rand en binnen 

voor de verschillende kamers sterk uiteen loopt. 
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Per periode per kamer is zowel voor FW als voor DW een toets van Wilcoxon 

voor twee steekproeven "rand" vs. "binnen" toegepast. De toetsgrootheden 

zijn gemiddeld over de kamers om een overall-effect rand vs. binnen te 

toetsen voor elk van de periodes en gemiddeld over de periodes om dit 

overall effect voor elk van de kamers te toetsen. 

Het overall effect per periode is alleen significant voor periode 29 bij FW 

en vooral bij DW en voor periode 30 bij DW en wel in de richting van 

grotere waarden voor de rand- dan voor de binnengaten. Het overall effect 

per kamer is uiterst significant (rand>binnen) voor kamer OTC1 en in het 

geheel niet significant voor de andere kamers. 

Er is ook afzonderlijk gecombineerd over de periodes 28 t/m 30 (sterke 

groei), 25 en 31 t/m 33 (matige groei) en 26, 34 t/m 36 (geringe groei). 

Dan blijkt voor OTC1, zowel bij FW als bij DW het gemiddelde van de randgat 

medianen zeer significant groter te zijn dan dat van de binnengat medianen 

in de perioden met sterke groei (p=10-4 voor FW en DW) en in de periodes 

met matige groei (p=0.003 voor FW en p=0.0008 voor DW) en er is geen 

significant verschil in de periodes met geringe groei. 

Voor de andere kamers worden verder geen significante verschillen gevonden 

met uitzondering van OTC4 in de periode met sterke groei (alleen voor DW 

p=0.025, rand>binnen). 

Resumerend: Er kan alleen voor OTC1 in de periodes met sterke en met matige 

groei een sterk rand/binnen effect worden aangetoond, waarbij de 

gemiddelden voor de randgaten groter zijn voor de binnengaten. 

Dit doet vermoeden dat er speciaal in OTC1 een factor werkzaam is geweest 

wardoor de planten in de randgaten beter konden groeien dan in de 

binnengaten. Mogelijk was er iets aan de hand met de begassing of meer in 

het algemeen met de lucht-circulatie in de kamer, dat niet, of in veel 
r 

mindere mate optrad in de andere kamers. 

6. Onderzoek begassingseffect met variantieanalyse. 

Dit effect wordt onderzocht door vergelijking van gemiddelde nat- en 

drooggewichten tussen de kamers per periode (vanwege de grote verschillen 

in deze gewichten tussen de perioden, zie par.2). In verband met het 
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geconstateerde teelgat-effect (zie par. 4) wordt de analyse gebaseerd op 

teeltgatmedianen. In verband met het rand/binnen effect en de in enkele 

perioden geconstateerde interactie tussen begassing en rand/binnen effect 

(zie par.5) wordt het onderzoek uitgevoerd voor rand- en binnen-gaten 

afzonderlijk. De gegevens van het buitenveld zijn in eerste instantie 

buiten beschouwing gelaten, omdat het buitenveld van de open-top-kamers 

niet aileen in de aard van de begassing verschilt. 

De gemiddelden per kamer zijn vergeleken met enkelvoudige variantieanalyse 

CANOVA} en met de verdelingsvrije toets van Kruskal-Wallis. De resultaten 

van de laatstgenoemde toets kwamen goed overeen met die van de ANOVA welke 

zijn weergegeven in tabel 6.1. 

Significante resultaten worden nagenoeg alleen gevonden in de perioden met 

sterke en met middelmatige groei, te weten in de perioden 28 (binnen en 

rand) 30 (binnen), 31 t/m 33 (rand) en in periode 36 (binnen) met geringe 

groei. 

Buiten de toetsresultaten zijn in de tabel de gemiddelden per kamer gegeven 

met OTC als eerste, omdat deze bedoeld was als referentiekamer (zuivere 

lucht). 

Verder is de 11 SDBINNEN"=sb opgegeven, de 11 standaardafwijking binnen 

steekproeven11
• In deze situatie is dat de wortel uit het gemiddelde van de 

varianties voor elk van de vier kamers. Hoe meer de gemiddelden per kamer 

uiteen liggen in verhouding tot de sb, des te 11 significanter11 wordt het 

resultaat van de variantieanalyse. 

Daarom zijn in de tabel onder U4, Ul, U2, U3 nog de afwijkingen van de 

kamergemiddelden t.o.v. het overall-gemiddelde (dat ook zelf is vermeld) 

uitgedrukt in sb als eenheid opgegeven, en dat vermenigvuldigd met de 

wortel uit het aantal waarnemingen per kamer. De laatste vermenigvuldiging 

dient om gemiddelden van drie waarnemingen per kamer vergelijkbaar te maken 

met gemiddelden van vier waarnemingen. De U-waarden zijn van regel tot 

regel vergelijkbaar wat betreft hun bijdrage tot de toetsgrootheid F van de 

variantieanalyse. 

Terwijl de gemiddelden per kamer voor FW en DW in overeenkomstige perioden 

voor dezelfde delen van de kamer (binnen of rand) sterk uiteenlopen, komen 

overeenkomstige U-waarden voor FW en DW in de ~ignificante gevallen, goed 

overeen (alleen bij per 33 11 rand" is er in dit opzicht discrepantie). 

Een overzicht van de U-waarden per kamer voor de significante gevallen voor 

DW is gegeven in fig.6.1. Daar blijkt weinig systeem in te zitten. Daar in 

al deze gevallen de begassing in elk van de kamers hetzelfde was, wijst dit 

gebrek aan systeem er op, dat de begassing niet aileen bepalend is voor de 

verschillen in gemiddelde tussen de kamers. 
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7. Onderzoek begassingsef feet met multipele regressieanalyse. 

Om een nader inzicht te verkrijgen in het verband tussen de gewichten van 

de maisplanten en de begassingsparameters is multipele regressieanalyse 

toegepast. Oaarin wordt een lineaire functie van de begassingsparameters 

gezocht, die zo hoog mogelijk gecorreleerd is met de waarden van FW cq OW 

in de vier open-top-kamers. 

In eerste instantie zijn de volgende begassingsparameters gebruikt: 

030 = het gemiddelde ozon-gehalte in ~g/m3 van de lucht in de kamers 

berekend uit de waarnemingen overdag (10-18 u. MEZT) in de 

betreffende periode, 

03N = 

S02 = 

NO = 

NOx = 

het gemiddelde ozon-gehalte berekend uit de waarnemingen 

's nachts (18-10 u. MEZT), 

het gemiddelde S02 gehalte berekend uit alle waarnemingen 

in de periode, 

het gemiddelde NO-gehalte berekend uit alle waarnemingen 

in de periode, 

het gemiddelde NOx-gehalte berekend uit aile waarnemingen 

in de periode. 

Deze analyse is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is voorwaarts 

stapsgewijze (forward stepwise) regressieanalyse toegepast. Oaarbij wordt 

eerst gezocht naar de begassingsparameter die het meeste gecorreleerd is 

met het beschouwde plantgewicht en vervolgens een tweede 

begassingsparameter gezocht, die de correlatie het meeste verhoogt. In 

principe kan de stapgewijze procedure zo worden voortgezet~ maar in dit 

onderzoek. waarbij per analyse slechts de gegevens van vier kamers beschik

baar zijn. wordt met drie begassingsparameters steeds de maximale 

correlatie bereikt, waarbij elk drietal gelijkwaardig is. Tevens is in de 

eerste fase nog nagegaan welk tweetal begassingsparameters de hoogste 

correlatie gaf, hetgeen niet steeds het tweetal is verkregen bij de 

stapsgewijze procedure. 

Op grond van het onderzoek in deze eerste fase is geconcludeerd dat een 

tweetal uit de drie parameters 030, 03N en S02 in het algemeen het beste 

tweetal was (de hoogste correlatie met FW of OW opleverde). 

Oaarom is in de tweede fase de multipele analyse toegepast met alleen de 

genoemde drie begassingsparameters, waarbij de lineaire functie beperkt is 

tot maar twee van die drie parameters. 
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Een overzicht van de resultaten m.b.t. DW voor de vijf meest significante 

gevallen van de variantieanalyse wordt gegeven in tabel 7.1. 

Tevens zijn daar vermeld de waarden die men per kamer voor DW verkrijgt, 

als men de waarden gevonden voor 03D, 03N en S02 in de 

regressievergelijking invult. De aldus verkregen waarden DW komen i.h.a 

goed overeen met DW. De tabel bevat verder de residuele standaardafwijking 

SDres van de teeltgatmedianen van DW ten opzichte van de waarde DW berekend 

uit de regressievergelijking, alsmede R2 en R = de multipele correlatie 

coefficient, d.i. de correlatiecoefficient tussen DW en de teeltgatmedianen 

van DW. 

Van boven naar beneden gaande in tabel 7.1 neemt R i.h.a. af en de 

relatieve waarde van SDres t.o.v. het overall gemiddelde van DW i.h.a. toe 

hetgeen overeenkomt met een afnemende nauwkeurigheid van de 

regressievergelijking. Het was tevens de volgorde van afnemende waarde van 

F, de toetsgrootheid van de variantieanalyse (zie fig.6.1). 

Men moet de regressieanalyse in dit onderzoek als een aanvulling op de 

variantieanalyse zien: een antwoord op de vraag of men een significant 

verschil tussen de kamergemiddelden kan verklaren door verschillen in de 

waarden van de begassingsparameters tussen de kamers. Dat lukt redelijk in 

zeker vier van de vijf gevallen in tabel 6.1, het geval 28 rand is 

misschien een uitzonderling gelet op de verschillen IDW-DWI. 

Men kan nu constateren, dat de regressievergelijkingen voor de randgaten 

van de periodes 28, 32 en 33 overeenstemmen in de erin voorkomende 

begassingsparameters x1=03D en x2=03N en in de tekens van de bijbehorende 

regressiecoefficienten: pos. bij x1 en neg. bij x2. Dat zou betekenen dat 

een hoog ozongehalte overdag en een laag 's nachts gunstig zou zijn voor de 

groei van mais in deze periodes. 

De regressievergelijkingen voor de binnengaten van periode 28 en de 

randgaten van periode 31 stemmen overeen in de erin voorkomende variabelen 

x2=03N en x3=S02. De coefficienten van x2 zijn zelfs nagenoeg gelijk, maar 

die van x3 verschillen in teken. Deze twee vergelijkingen wijken sterk af 

van de andere drie: volgens 28 binnen en 31 rand zou een hoog ozongehalte 

's nachts gunstig zijn, in tegenstelling tot 28, 32 en 33 rand. Op zich 

genomen is het niet vreemd dat regressieanalyses toegepast op verschillende 

sets waarnemingen van dezelfde variabelen verschillende 

regressievergelijkingen opleveren. Een regressievergelijking is niet meer 

dan een eerste benadering van een verband tussen een te verklaren variabele 

(hier DW) en een of meer verklarende variabelen (hier 03D, 03N en S02). 

Blijkens tabel 7.1 zijn de waarden van de verklarende variabelen in de vier 

kamers gevonden voor 32, 33 en 31 rand nagenoeg hetzelfde. Deze drie 
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periodes zijn ook vergelijkbaar wat betreft het overall gemiddelde van DW, 

het waren alle drie periodes van middelmatige groei. Desondanks wijkt de 

vergelijking voor 31 rand zeer sterk af van die voor 32 en 33 rand. 

De regressieanalyse heeft dus niet tot een consistent resultaat geleid. 

Er zijn wel aanwijzingen gevonden dat de waarden van de 

begassingsparameters van invloed kunnen zijn op de groei van de mais in de 

open-top-kamers, maar deze parameters kunnen de verschillen in groei zeker 

niet volledig verklaren. 

8. Onderzoek "buiten.effect" 

In het onderzoek van het begassingeffect zijn de resultaten van het 

buitenveld buiten beschouwing gelaten, omdat de situatie met betrekking tot 

factoren, die van invloed kunnen zijn op de groei, daar anders is dan 

binnen de open-top-kamers. 

Het verschil in die factoren wordt aangeduid met de term buiten-effect. 

Dit is onderzocht door de gemiddelden van FW en DW voor het buitenveld te 

vergelijken met deze gemiddelden voor elk van de open-top-kamers, per peri

ode en afzonderlijk voor rand en binnengaten, met behulp van de t-toets van 

Student voor twee steekproeven. 

De resultaten van deze toetsen zijn weergegeven in tabel 8.1. Het blijkt 

dat de gemiddelden van FW en DW gevonden in de kamers in veel gevallen 

significant en zelfs zeer significant groter zijn dan in het buitenveld. 

Dit geldt vooral voor de periodes 28 t/m 33 (behalve voor OTC4, rand) en 

het minste voor de perioden 26 en 34 t/m 36 eerder genoemd als de periodes 

met geringe groei. 

Speciaal van belang is de vergelijking van OTC3 met BV, daar OTC3 is begast 

met dezelfde ongezuiverde buitenlucht. Voor deze vergelijking is tabel 8.2 

samengesteld. De verschillen in de begassingsparameters zijn in het alge

meen gering (zoals te verwachten was). toch zijn 03D en 03N van OTC3 in 

bijna elke periode iets kleiner dan in het BV. De grote verschillen in FW 

en DW tusen OTC3 en BV zijn echter niet te verklaren door de verschillen in 

begassing. 

Uit tabel 8.2 blijkt dat in elke periode het gemiddelde van FW voor OTC3 

grater is dan voor BV. Hetzelfde geldt voor DW~ Aileen voor periode 26 is 

het verschil niet significant. 

De verschillen zijn vooral groot in de periodes met sterke groei. Bet 

blijkt, dat de plantgewichten in het buitenveld tussen de perioden veel 

minder uiteenlopen dan die van OTC3. Terwijl voor bv. DW het gemiddelde per 

periode varieert van 4,7 (periode 36) tot 31,2 (periode 28) in OTC3, 

varieert dit in het BV slechts van 3,3 (periode 34) tot 9,0 (periode 29). 
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Het blijkt dat het verband tussen de gemiddelde waarden van de opbrengsten 

voor OTC3 en BV voor de 11 periodes redelijk goed kunnen worden beschreven 

door een kromme van het type 

y = a + b{X 

als y=waarde voor het BV en x=waarde voor OTC3. 

De vergelijking wordt voor: 

FW: y = 25,20 + 2,722{X ± 9,19 (residuele SD) 

voor 

DW: y = 1,142 + 1,426{X ± 0,902 (residuele SD) 

9. V oornaamste conclusies en commentaar. 

1. Er bestaat een vrij constante verhouding tussen vers- en drooggewicht 

van de maisplanten. Mogelijk foutieve registraties kunnen worden opge

spoord aan de hand van sterk afwijkende verhoudingen tussen nat- en 

drooggewicht. Men kan zich bij het formuleren, van de conclusies tot een 

van beiden beperken. Hier wordt in plaats van nat- en drooggewicht 

gesproken van "opbrengst". 

2. Er zijn grote verschillen in opbrengst tussen de teeltperiodes. Daarom 

kan alleen per periode geanalyseerd worden. Gezien de geringe 

opbrengsten van teeltperiodes buiten de maanden juni en juli lijkt het 

aangewezen teeltonderzoek met mais tot deze maanden te beperken. 

3. Opbrengst van verschillende planten uit eenzelfde teeltgat zijn i.h.a. 

niet als onafhankelijk te beschouwen, daarom zijn de verdere analyses 

uitgevoerd op mediaanwaarden per teeltgat. 

Niettemin verdient het aanbeveling in de toekomst toch te !etten op de 

individuele opbrengsten van de verschillende planten in eenzelfde 

teeltgat en mogelijke anomalieen (bv. een plantje, dat veel kleiner is 

dan beide andere) te registreren. 

4. Aandacht dient te worden besteed aan het grote verschil tussen de 

opbrengsten van rand- en binnengaten in OTC1. Dit zou kunnen wijzen op 

in andere kamers niet voorkomende verschillen in begassing en/of 

besproeiing van rand- en binnengaten. Elimi~atie van dit rand/binnen 

effect zou wellicht duidelijker resultaten kunnen geven ten aanzien van 

het begassingseffect. 

5. De significante verschillen die in een aantal periodes optreden tussen 

de opbrengsten in de verschillende kamers zijn niet consistent te ver

klaren uit een begassingseffect. Mogelijk zijn de verschillen in 

begassing tussen de kamers zo marginaal t.a.v. de groei van mais, dat 
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andere factoren de significante verschillen mede hebben bepaald. Ook is 

het mogelijk, dat het gemiddelde gehalte aan 03 en de andere 

verontreinigingen niet voldoende de invloed van deze gehaltes op de 

groei bepaalt en dat bv. de gehaltes in kritieke deelperiodes van groter 

belang zijn. 

6. De opbrengsten van het buitenveld zijn in periodes met sterke en met 

middelmatige groei aanzienlijk lager dan in de kamers. De verschillen in 

opbrengst tussen de teeltperiodes zijn het buitenveld geringer dan in de 

kamers. Dit betekent dat men voorzichtig moet zijn met het interpreteren 

van resultaten verkregen in de open-top-kamers met betrekking tot de 

invloed van luchtverontreinigingen in het vrije veld. 
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tabel 1.1 

T eeltperlodes mais 1986 

Peri ode Weeknrs. Data 
nummer begin eind begin eind 

25 21 - 25 21 mei 18 juni 
26 22 - 26 28 mei 25 juni 
28 24 - 28 11 juni 9 juli 
29 25 - 29 18 juni 16 juli 
30 26 30 25 juni 23 juli 
31 27 - 31 2 juli 20 juli 
32 28 - 32 9 juli 6 aug. 
33 29 - 33 16 juli 13 aug. 
34 30 - 34 23 juli 20 aug. 
35 31 - 35 30 juli 27 aug. 
36 32 - 36 6 aug. 3 sept. 
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tabel 3.1 

Overzicht van verwijderde c.q. gewijzigde gegevens van mais, 1986 

Per. OTC Teelt Pl F\'1 D\'1 Q=FVI/DW Beslissing Motief 
nr. gatnr. nr. 

25 1 3.06 2 180,42 7,31 24,7 (1) (2) (4) 
25 3 3.05 1 185,42 9,16 20,2 (1) (2) (4) 
25 3 3.05 3 203,10 11,79 17,2 (1) (2) (4) 
25 3 3.06 1 114,80 14,90 7,7 ( 1) (2) (5) 
25 3 3.06 3 108,02 18,12 6,0 (1) (2) (5) 
25 3 3.07 1 137,84 8,06 17,1 (3) (4) 
25 3 3.07 2 75,95 12,28 6,2 (3) (5) 
25 4 3.06 3 15,77 9,73 1,6 (1) (5) 
28 1 2.03 1 283,55 7,50 37,8 (1) (2) (4) 
28 1 2.03 3 406,66 43,29 9,4 (1) (2) (5) (6) 
36 1 1.01 3 35,98 6,74 5,3 (1) (2) (5) 

36 1 2.01 1 33,80 6,76 5,0 {1) (2) (5) 
36 1 3.01 2 32,99 6,72 4,9 (1) (2) (5) 
36 1 3.02 2 36,80 6,76 5,4 (1) {2) (5) 

{1) FV/ venti j derd 
(2) D\11 verwijderd 
(3) DW van deze twee planten verwisseld 
(4) Q te groot 
(5) Q te klein 
(6) DW extreem t.o.v. andere planten in hetzelfde teeltgat 



tabel 4.1 

Resultaten van comhinatie Kruskal-W allis toetsen voor het 
teeltgateffect over de proefperioden. 

Kamer OTC1 OTC2 OTC3 

:tx2 :Ev p :tx2 :Ev p :tx2 :Ev p 

Binnen- F\'1 31,7 25 47,8 25 ** 47,4 25 ** 
gaten D\11 29,2 25 47,9 25 ** 42,5 25 * 

Rand- F\11 41,6 30 (*) 53,5 30 ** 47,2 30 * 
gaten DVI 37,2 30 - 53,0 30 ** 43,6 30 (*) 
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OTC4 BV 

:tx2 :Ev p :tx2 :Ev p 

26,4 24 33.5 25 
23.4 24 31.4 25 

51,4 30 ** 41,2 30 (*) 
45.4 30 * 42,6 30 (*) 

:tx2 = Som x2-waarden van de gecombineerde toetsen Cx2= 
:Ev = Som aantallen vrijheidsgraden toetsgrootheid van Kruskal-Wallis) 

p = Overschrijdingskans: - niet significant (p > 0.10) 
(*) "bijna 11 significant (0.05 < p ~ 0.10) 

* significant (0.01 < p ~ 0.05) 

** zeer significant (0.001< p ~ 0.01) 

*** zeer significant (p ~ 0.001) 
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tabel 4.2 

Resultaten van combinatie Kruskal-W alUs toetsen voor het 
I 

teeltgateffect over de kamers en het buitenveld. 

Binnengaten Randgaten 
Peri ode FW D'\11 FVJ DW 

~x2 ~v p ~x2 ~v p ~x2 ~v p ~x2 ~v p 

25 26,4 10 ** 18,9 10 * 25,4 15 * 23,1 15 (*) 
26 22,8 10 * 19,6 10 * 27,8 15 * 29,4 15 * 
28 20,8 15 21,1 15 11,6 10 12,3 10 
29 14,3 9 14,1 9 14,7 15 10,6 15 
30 13,1 10 10,0 10 27,3 15 * 25,2 15 * 
31 17,4 10 (*) 17,9 10 (*) 21,6 15 17,9 15 
32 14,5 15 12,0 15 15,3 10 15,1 10 
33 15,9 10 17,9 10 (*) 13,1 15 9,2 15 
34 18,2 10 (*) 15,4 10 20,3 15 21,7 15 
35 8,3 10 9,3 10 38,6 15 *** 37,3 15 ** 
36 15,1 15 18,1 15 19,2 10 * 20,2 10 * 

~x2 = Som x2-waarden van de gecombineerde toetsen <x2= 
~v = Som aantallen vrijheidsgraden toetsgrootheid van Kruskal-Wallis) 

p = Overschrijdingskans: niet significant (p > 0.10) 
(*) "bijna" significant (0.05 < p ~ 0.10) 

* significant (0.01 < p ~ 0.05) 

** zeer significant (0.001< p ~ 0.01) 

*** zeer significant (p ~ 0.001) 



tabel 5.1 

Resultaten van de tweevoudige variantieanalyse voor begassing en 
binnenlrand ef feet op FW en DW gegevens (medianen per teeltgat~ 

Zonder buitenveld. 

FW 

Sign. Effecten 1) 

Per Beg. Bi/Ra Int. 

25 ** 
26 
28 **** * ** 
29 * 
30 ** * (*) 
31 * 
32 ** ** **** 
33 
34 
35 
36 *** 

1) Beg. =Begassing 
Bi/Ra=Binnen/Rand 

FD 

Gemiddelde Sign. Effecten 1) 

Binnen Rand Beg. Bi/Ra Int. 

102 119 * 
46 58 

261 322 **** * ** 
205 269 * 
223 286 ** * 
121 138 * (*) 

79 96 ** **** 
61 66 * 
44 43 * 
57 55 
49 46 * (*) 

Int. =Interactie van Begassing en Binnen/Rand. 

In de tabel: - niet significant ( p > 0.10) 
(*) "bijna 11 significant (0.05 < p ~ 0.10) 

* significant (0.01 < p ~ 0.05) 

** zeer significant (0.001< p ~ 0.01) 

*** zeer significant (0.0001< p ~ 0.001) 

Gemiddelde 

Binnen Rand 

9,3 10,8 
4,9 5,8 

19,6 23,8 
16,7 22,2 
17,0 22,5 
9,5 11,4 
8,7 9,3 
6,6 6,7 
4,3 4,1 
5,2 4,9 
4,1 3,9 

**** zeer significant ( p ~ 0.0001) 
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Toelichting bij tabel 6.1 

PER Nummer van teeltperiode (zie tabel 1.1) 
RING 11 binnen11 slaat op teeltgaten van ring 1 en 2, 

"rand11 op teeltgaten van ring 3 
TOT fwtot = FTrl = versgewicht, dwtot = DVI = drooggewicht 
GEM4 gemiddelde voor DTC4 
GEM1,GEM2,GEM3: analoog 
SBINNEN: Standaardafwijking 11 binnen 11 de kamers (sb) 

Als xij = j-de meting in i-de kamer 

(j=l, ... , n. i=1, ... , 4, n
1
. = aantal waarnemingen in kamer i) 

J. • 

en xi. = gemiddelde voor i-de kamer, 

dan is: 

Sb = 

GEM = 

Ui = ( 

4 
)2 I E (x. · - x. 

i=1 l.J l.. 

overall gemiddelde: x 

X· l.. 

4 
( E (ni - 4) 

i=1 

4 n. 
l. 

=E l;x .. 
. 1 1J i=1 J= 

(i=1 •... ,4) 

x. 
l.. 

) 

4 
I l;n. 1 

i=1 

4 
F = I U~ I 3 = toetsgrootheid van de variantieanalyse 

i=1 

p = overschrijdingskans van F. aangeduid met: 
- niet significant ( p > 0 .10) 

(*) 11bijna11 significant (0.05 < p ~ 0.10) 
* significant (0 .01 < p ~ 0 .05) 

** zeer significant (0.001< p ~ 0.01) 
*** zeer significant ( p ~ 0.001) r 
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tabel 7.1 

Resultaten van multipele regressieanalyse 

x1= x2= x3= y= R2 Regressievergelijking 2) 

met SDres 
Per.Ring OTC 03D 03N S02 Dll/ DVI R 

1 116 32 20 13,36 13,40 
32 rand 2 70 36 16 8,29 7,84 0,83 y=7,98+0,103x1-0.204x2 

3 67 33 64 7,62 8,14 

4 13 7 17 7,93 7,89 0,91 SDres=1.21=13% van DW1) 

1 116 32 20 8,69 8,69 
33 rand 2 71 40 16 6,30 6,66 0,77 y=7.06+0.046x1 -0.119~ 

3 71 37 63 6,28 6,92 
4 14 8 17 6,73 6,76 0,88 SDres=0,72=11% van DW 

1 117 32 29 16,18 16,52 
28 binnen 2 101 68 17 17,73 17,65 0,78 y=3,16+0,147x2+0,264x3 

3 106 64 80 33,75 33,69 
4 19 12 26 11,76 11,53 0,89 SDres=4,90=25X van DW 

1 117 32 29 33,80 34,46 
28 rand 2 101 68 17 17,68 21,36 0,67 y=14,06+0,244x1-0.256x2 

3 106 64 80 27,86 23,60 
4 19 12 26 15,77 16,64 0,82 SDres=6,54=23X van DW 

1 117 32 21 11,46 13,20 
31 rand 2 74 37 17 15,76 14.42 0,61 y=11,09+0,146x2-0,122x3 

3 72 34 67 8,04 7,88 
4 14 7 18 10,20 9,92 0,71 SDres=2,82=25% van fiW 

1) Di= overall gemiddelde van DW, zie onder GEM in tabel 6.1 
2) voor betekenis van y, x1 • x2 en x3 zie voorgaande kolommen. 
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tabel 8.1 

us TABEL 8.1 Resultaten van t-toetsen OTC's vs Buitenveld 

OTC4 vs BV OTC1 vs BV OTC2 vs BV OTC3 VS BV 

BINNEN RAND BINNEN RAND BINNEN RAND BINNEN RAND 
per. FW DW FW DW FW DW FW DW FW DW FW DW FW DW FW Dlll 

25 (+) (+) +++ +++ (+) (+) (+) + + 

26 (+) (+) 

28 ++ ++ + + (+) +++ +++ + (+) ++ + +++ +++ ++ ++ 

29 ++ + ++ (+) +++ ++ (+) ++ +++ + + +++ +++ 

30 (+) ++ ++ + (+) +++ +++ +++ ++ + + + + +++ +++ 

31 + + (+) + + + ++ ++ + (+) 

32 ++ ++ + + +++ +++ ++ ++ ++ +++ + + 

33 (+) (+) +++ +++ + + +++ +++ + ++ ++ +++ 

34 (+) (+) (+) (+) + + 

35 (+) (+) 

36 + ++ 

Gemiddelde in OTC niet significant lager dan in BV (p>O .1) 
Gemiddelde in OTC niet significant hoger dan in BV (p>0.1) 

(+) Gemiddelde in OTC hoger dan in BV; aanwijzing voor verschil 
(0.05<p~0.01) 

+ Gemiddelde in OTC hoger dan in BV; significant verschil 
(0.01<p~0.05) 

++ Gemiddelde in OTC hoger dan in BV; zeer significant verschil 
(0 .001 <p~0.01) 

+++ Gemiddelde in OTC hoger dan in BV; zeer significant verschil 
(p~0.001) 
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tabel 8.2 

V ergelijking gegevens van het buitenveld met overeenkomstige 
gegevens van k3=0TC3 

FW DW 
03D 03N S02 NO NOx p-waarde p-waarde 

k3 BV k3 BV k3 BV k3 BV k3 BV k3 BV t-toets k3 BV t-toets 

25 gem 82 86 46 47 59 56 6 6 40 40 136 70 0.005 12.1 7.1 0.005 
SD 35 35 35 35 96 93 7 7 27 27 41 13 ** 3.1 0.5 ** 

26 gem 85 87 51 52 63 59 5 5 37 37 54 40 0.27 5.3 4.3 0.38 
SD 35 34 36 35 108 105 7 6 24 24 27 10 n.s 2.6 1.0 n.s 

28 gem 106 109 64 66 80 85 4 4 35 35 420 82 0.00001 31.2 8.6 0.00003 
SD 41 42 43 44 117 116 8 7 24 23 80 22 **** 6.2 2.3 **** 

29 gem 99 102 56 58 70 83 4 4 37 36 266 75 0.0002 21.9 9.0 0.0003 
SD 41 42 44 45 87 89 8 8 26 25 63 6 *** 4.8 0.8 *** 

30 gem - - 336 60 0.00002 26.1 7.2 0.00004 
SD - 61 6 **** 4.9 1.1 **** 

31 gem 72 77 34 36 67 73 5 5 36 36 102 66 0.012 8.3 6.3 0.033 
SD 36 38 33 34 87 88 8 8 26 25 27 8 * 1.9 0.8 * 

32 gem 67 72 33 35 64 66 5 5 38 37 77 53 0.00004 8.1 6.0 0.0002 
SD 29 30 32 33 80 79 9 9 28 27 8 4 **** 0.8 0.3 *** 

33 gem 71 76 37 39 63 60 6 6 37 37 65 43 0.017 6.4 4.5 0.037 
SD 33 34 34 35 86 85 11 11 31 31 18 7 * 1.9 0.8 * 

34 gem 72 77 38 39 52 49 6 6 38 38 49 34 0.0007 4.8 3.3 0.0005 
SD 33 33 34 35 66 65 12 12 33 33 6 6 *** 0.6 0.6 *** 

35 gem 74 78 36 38 53 48 9 9 45 44 65 46 0.022 5.7 4.3 0.018 
SD 30 30 34 35 62 61 16 16 39 38 17 7 * 1.0 0.9 * 

36 gem 68 71 34 36 45 40 9 9 46 45 57 44 0.0014 4.7 3.6 0.0026 
SD 30 30 32 32 55 54 16 16 39 38 4 7 ** 0.3 0.6 ** 

In de tabel: - niet significant (p > 0 .10) 
(*) 11bijna 11 significant (0.05 < p ~ 0.10) 

* significant (0.01 < p ~ 0.05) 
** zeer significant (0.001< p ~ 0.01) 

*** zeer significant (0.0001< p ~ 0.001) 
**** zeer significant (p ~ 0.0001) 


