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VOORWOORD 

Dit onderzoek is uitgevoerd op het Instituut voor Oecologisch Onderzoek 

(1.0.0.), afdeling duinonderzoek "Weevers' Duin" in Oostvoorne, als een negen

maands doctoraalvak plantenoecologie bij de vakgroep "Vegetatiekunde, Planten

oecologie en Onkruidkunde" (VPO) aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. 

Het veldwerk vond plaats in de periode maart-oktober 1983, de verwerking 

van de resultaten in winter en voorjaar 1984. Het maakt deel uit van een in 

1977 gestart onderzoeksproject dat als titel meekreeg "Vergelijkend onderzoek 

naar demografische, fysiologische en genetische eigenschappen van plantensoorten 

in relatie tot hun standplaáts in graslanden". Het project is mogelijk gemaakt 

door een Zwaartepuntssubsidie van het ZWO-BION. In het onderzoek werken 

vakgroepen van de R.U. Groningen en Utrecht en de plantenoecologische afdelin

gen van het 1.0.0. samen. 

De nadruk in het onderzoek is komen te liggen bij het genus Plantago, in Neder

land met 5 soorten vertegenwoordigd. als onderdeel van het genetisch onderzoek 

binnen het project wordt onderzoek gedaan aan het verschijnsel gynodioecie 

bij Plantago lanceolata (L.), de smalle weegbree. Het in dit verslag gepresenteerde 

onderzoek maakt daar deel van uit. 

Verschillende mensen wil ik bedanken. In de eerste plaats Jos van Damme 

als mijn begeleider op het instituut. Jos, ik heb veel van je geleerd m.n. een 

probleem scherp te formuleren en hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ik waar

deer het erg dat ik vrijwel altijd een beroep op je kon doen. Ik heb het altijd 

heel leuk gevonden samen te werken. Bianca van Klaveren wil ik bedanken voor 

het vele typewerk aan de hand van mijn betreurenswaardige handschrift. 

Caspar Looman van VPO en medewerkers van het Rekencentrum in Wageningen 

voor de hulp bij het verwerken van de gegevens. Verder alle medewerkers op 

Weevers' Duin bij wie ik altijd terecht kon voor een of ander specifiek probleem, 

en dat waren er aardig wat, en die het verblijf op het instituut tot een heel 

gezellige tijd maakten. 

Jan van Groenendael bedank ik voor de hulp en raad bij het regelen van dit vak 

en de besprekingen van verslag en colloquia. Tenslotte werkten de zomer van 

1983 en Voornes natuur eendrachtig samen om mijn verblijf daar tot een zeer 

aangename tijd te maken. 



1.. Inleiding 

1.1. Gynodioecie bij Plantago lanceolata 

Plantago lanceolata (L.) is een gynodioecische soort. Naast planten met twee

slachtige bloemen (hermafrodiet H) zijn er planten met bloemen waarvan de 

meeldraden niet of onvolledig ontwikkeld zijn. Pollenvorming blijft achterwege 

of is zeer beperkt. De planten zijn mannelijk steriel (MS). 

Deze mannelijke steriliteit komt in drie op grond van meeldraad- en bloemmorfo

logie te onderscheiden typen voor. Bij elk van deze typen is een andere groep 

genen betrokken. Bij twee typen is het verschijnsel voor een deel te beschouwen 

als een cytoplasmatisch kenmerk d.w.z. dat het genetisch materiaal verantwoorde

lijk voor het optreden van deze typen mannelijke steriliteit deels in het cytoplasma 

ligt. De betrokken cytoplasmatische genen maken deel uit van het DNA in de 

plastiden of mitochondrieën. Het cytoplasma erft als geheel via de moeder over. 

Mannelijk steriliteit berust zodoende gedeeltelijk op maternale overerving. Of 

een plant l\18 wordt wordt verder bepaald door genen in de kern. Bij elk MS-type 

behoort een groep kerngenen die coderen voor een reeks genetypes van volledig 

steriel MS via intermediairen IN naar volledig fertiel H. 

T.a.v. mannelijke steriliteit zijn er twee cytoplasma(geno)typen en elk cytoplasma

type heeft een eigen type MS. Het type mannelijke steriliteit kan zo als marker 

dienen voor het cytoplasmatype. De cytoplasma typen kunnen uiteraard in meer 

dan alleen het type MS verschillen. 

Bij de hermafrodiete (H) planten zijn de cytoplasmatypen niet morfologisch te 

onderscheiden. MS-type 1 kenmerkt zich doordat de bloemen alleen wat betreft 

de meeldraden afwijken van hermafrodiete bloemen (fig. la). De helmdraden 

zijn korter en de helmhokken geelgroen i.p.v. licht geelwit. De helmhokken bevat

ten geen pollen (fig. lb). Dit type komt voor bij cytoplasmatype R (reduced). 

Bij MS-type 2 ontstaat de afwijking in een vroeger stadium van de bloemontwikke

ling. Naast de meeldraden zijn ook bloemdek en soms stempel afwijkend. In extre

me vorm zijn meeldraden afwezig en is er een onregelmatig gevormde 8-slippig 

bloemdek (fig. lc). Normaal is een 4-slippig bloemdek. Een minder extreme vorm 

is die waarin een normaal gevormd bloemdek voorkomt met 8 i.p.v. 4 slippen 

van normale lengte. Of een normaal bloemdek met 4 meeldraden in de vorm 

van onregelmatig gevormde vliesjes. Dit type komt voor bij cytoplasmatype P 

(petaloid): Bij intermediaire vormen (IN) zijn de meeldraden verder ontwikkeld. 

Ook dan zijn de typen te onderscheiden. Bij type 1 is de steriele top van het helm

hok even groot als bij H planten. Bij type 2 is deze top een stuk groter (fig. ld 

resp. le). 
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steriel fertiel 
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Fig. 1. Bloem- en meeldraadtypen bij 
Plantage lanceolata (van Damme,l98J) 
a. bloem H-plant b. bloem MSl-plant 
c. bloem MS2-plant d. meeldraad 
INl-plant e. meeldraad IN2-plant 

-

kerngenotype 2 : fertiel 

kerng. t.l: kerng.t.l: 
steriel fertiel 

MS1 Hl 

H2 H2 

Fig. ~· Verband tussen genotype en fenotype bij de expressie van 
Mannelijke Steriliteit bij Plantage lanceolata. 

maand mrt april mei juni juli aug sept okt 
datum !J-42128 4111825 2 9 16

23
30 6132027 4111825 1 8152229 5121926 3101724 

~n!!e.r:z~ek 
I I I I I I I 

bep. ~fS-freq I I x I I I I I 
vege t. opnam. 

I I I _xx 1 x I I I transpl.exp. -.- . ---xx-x-x-x-x-x,-~- ;x--;x 

plaggenexp. I I I -·-·-·r I x I I* I 
cilind.exp. ---x ;x XX 

waterculture I I I I I - . ---+.x ...... x-x-x-!.x 

voorbereiding exp. periode x = meetdag 

Fig. 3. Tijdschema experimenten. 
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Hermafrodiete planten komen als volgt tot stand (fig. 2). 

- de kerngenen voor beide typen steriliteit coderen voor fertiliteit. Onafhankelijk 

van het cytoplasmatype ontstaan hermafrodiete planen. 

- de kerngenen voor een type steriliteit coderen voor steriel maar het cytoplasma

type is niet passend. Resulteren H-planten. 

Mannelijk steriele planten ontstaan als volgt: 

- de kerngenen voor een of beide typen coderen voor steriliteit en het cytoplasma

type is passend. Alleen dan en dan altijd ontstaan MS-planten. 

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van Van Damme (1983). 

1.2. Onderzoek aan gynodioecie bij Plantago lanceolata binnen het zwaartepunt 

In het onderzoek binnen het project aan gynodioecie bij Plantago lanceolata 

zijn o.m. de volgende vragen gesteld: 

- Hoeveel kerngenen zijn bij de overerving betrokken. Wat is de ligging op het 

chromosoom, is er koppeling. Hoeveel zijn er dominant of recessief. 

- Hoe handhaaft gynodioecie zich. MS en IN-planten zijn in het nadeel t.o.v. 

volledig fertiele planten. Toch handhaven ze zich. Hebben MS- en IN-planten 

een hogere fitness. Is er sprake van overdominantie van intermediairen. 

- Wat is de oorzaak van de wijde verspreiding van polymorfisme voor het cyto

plasmatype binnen populaties. Nagenoeg alle populaties, ook indien ze klein 

en geïsoleerd zijn zijn polymorf t.a.v. het cytoplasmatype. Is er sprake van 

een wederzijdse afhankelijkheid tussen de typen. 

- Hoe is de verspreiding van MS-planten binnen populaties te verklaren. Wat 

veroorzaakt de vlekvormige patronen waarin MS-planten van beide typen te 

midden van de H-planten voorkomen. 

- Wat veroorzaakt het verschil in voorkomen van MSl in natte hooilanden t.o.v. 

overige terreinen. Is er sprake van standplaatsverschil tussen de cytoplasmaty

pen. 

Dit doctoraalonderzoek houdt zich bezig met de laatste vraag. 

1.3. Verschil in voorkomen tussen MSl en MS2 

Onderzoek in het verleden uitgevoerd aan 27 populaties waaronder 7 in natte 

hooilanden bracht een opvallend verschil in voorkomen van MSl en MS2 aan het 

licht. (In het vervolg staat MS ook voor de IN-planten). In alle terreinen waren 

de populaties polymorf voor het cytoplasmatype. In bijna alle populaties was 

de frequentie van MSl hoger dan van MS2 (frequentie= percentage in de totale 
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populatie). In 5 populaties echter, alle in natte hooilanden, bleek MS1 vrijwel 

afwezig (fig. 4). De waarschijnlijkheid hiervan bij toeval is 0.00026 (van Damme, 

1983). 

De vegetatie in de natte hooilanden is van het type Calthion palustris of Junco

molinion (Westhoff en Den Held, 1969). Het belangrijkste kenmerk waardoor 

deze terreinen zich van de overige onderzochte terreinen onderscheiden is de 

hoge grondwaterstand en het dientengevolge lage 02-gehalte in de bodem. Veel 

planten in dit soort terreinen weten zich te handhaven met behulp van een uitge

breid aerenchymstelsel (Smirnoff en Crawford, 1983). Bij experimenten bleek 

dat Plantage lanceolata niet of nauwelijks aerenchym kan vormen (van Doorn, 

1981). In het Merrevliet, een nat hooiland (2.2) is het 02-gehalte in de bodem 

een stuk hoger dan voor een geïnundeerde bodem te verwachten is. De gedachte 

is dat 02-lekkage uit aerenchym houdende wortels hiervan de oorzaak is. Inderdaad 

kon experimenteel aangetoond worden dat Carex disticha, in veel natte hooilanden 

een belangrijke soort en een soort die een uitgebreid aerenchymsysteem heeft, 

het 02-gehalte in een geïnundeerde bodem kan verhogen (Smit, ongepubl.). 

In een ander experiment liet men volwassen planten van Plantage lanceolata 

opgroeien op een van vegetatie en wortels ontdaan veenprofiel in het Merrevliet. 

De planten stierven af behalve die waarbij van onder af wortels van naburige 

planten, mogelijk met aerenchym, in de buis waarin de planten stonden ingroeiden 

(A.Smit, ongepubl.). Plantage lanceolata zou dus in een dergelijk terrein kunnen 

groeien door te profiteren van 02-lekkage uit de wortels van aerenchymhoudende 

planten. 

In een kasproef kon echter geen positief effect van aanwezigheid van Carex 

disticha op de groei van Plantage lanceolata aangetoond worden. Ook zonder 

Carex groeiden de planten goed op een geïnundeerde bodem (Smit, ongepubl.). 

Mogelijk is dit toe te schrijven aan het ontbreken van concurrentie, die in het 

veld wel aanwezig is. 

Uit het lage 02-gehalte in de bodem in natte hooilanden, de opvallend lage 

MS1-frequentie in die terreinen en uit het feit dat het type MS door cytoplasmati

sche genen bepaald wordt komt als suggestie naar voren dat de betreffende genen 

onderdeel uitmaken van het mitochondrieel DNA. Dat codeert immers ook voor 

de eindademhaling. Dit DNA bestaat uit één enkelvoudige streng en wordt in 

principe ongewijzigd doorgegeven aan de volgende generatie. Eigenschappen 

waarvoor dit DNA codeert zijn dus gekoppeld. Een bepaald type eindademhaling 

kan verbonden zijn met een bepaald type MS, door koppeling of als gevolg van 

pleiotrope effecten. Er is vastgesteld dat de ademhalingsefficiëntie van MS1-

planten geringer is dan die van H2-planten (Kuiper en Rogaar, 1982). Het lage 

o2-gehalte in natte hooilanden kan dus een differentiërende factor zijn in het 
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voorkomen van de cytoplasmatypen. Het verschil in voorkomen van MSl en MS2 

wordt in dat geval verklaard door verschil in eigenschappen en daardoor in stand

plaats tussen de cytoplasmatypen. 

1.4. Vraagstelling in dit onderzoek 

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is of het geconstateerde verschil 

in MSl- en MS2-frequentie in natte hooilanden t.o.v. overige terreinen te verklaren 

is uit een standplaatsverschil van de cytoplasmatypen. Een verschil in standplaats 

impliceert een verschillende preferentie en daarmee een verschil in eigenschappen 

tussen de cytoplasmatypen. 

Vragen die in dit onderzoek gesteld zijn: 

-1) Wijkt de frequentie van voorkomen van de steriliteitstypen in natte hooilanden 

werkelijk af van die in de overige terreinen. De geconstateerde afwijking 

vormt de basis voor dit onderzoek. 

-2) Kan type R niet, of minder goed dan P, groeien op plaatsen waar het type 

vrijwel ontbreekt, dus in natte hooilanden. Dit is de vraag naar een standplaats

verschil tussen de cytoplasmatypen. 

-3) Wat is de invloed van grondwaterstand en 02-gehalte in de bodem op de groei 

van beide typen. Dit kan een verklaring vormen voor een eventueel standplaats

verschil: Een verschillend gedrag t.a.v. een hoge grondwaterstand of laag 

02-gehalte. 

-4) Wat is de invloed van omringende vegetatie en laag nutriëntenaanbod op de 

groei van beide typen. Mogelijk worden verschillen tussen de typen pas onder 

condities van stress zichtbaar. 

-5) Is er verschil in wortelontwikkeling te constateren tussen de typen, bij hoge 

grondwaterstand. Hierin kan een mogelijke verklaring liggen voor een verschil 

in tolerantie t.a.v. een hoge grondwaterstand of laag 02-aanbod. 

1.5. Het onderzoek: Verband tussen de verschillende onderdelen, hoofdstukkeninde

ling 

Ter beantwoording van deze vragen is als volgt te werk gegaan. 

-A) De 7 natte hooilanden waarin al eerder MS-frequenties bepaald waren zijn 

opnieuw onderzocht alsmede 2 nieuwe terreinen (Hoofdstuk 2). 

-B) In twee natte hooilandterreinen, beide met een lage MSl-frequentie, zijn 

op meerdere plaatsen de MS-frequenties bepaald en is de vegetatie op die 
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plaatsen geïnventariseerd. Een relatie tussen de frequenties van MSI of 

MS2 en de mate van voorkomen van bepaalde plantensoorten vormt een 

bewijs voor een verschil in standplaats tussen de typen (Hoofdstuk 2). 

-C) In een nat hooiland met een zeer lage MSI-frequentie werden kiemplanten 

van beide cytoplasmatypen ingeplant. Groei en ontwikkeling werd gevolgd. 

· Transplantatieexperiment, Hoofdstuk 3. 

-D) Experiment als onder C) maar nu in emmers waarin een veenplag was ingezet 

met vegetatie er op. De invloed van aanwezigheid van vegetatie en een 

verschil in grondwaterstand zijn bekeken. Plaggenexperiment, Hoofdstuk 

4. 

-E) Planten van beide typen zijn vanaf het kiemplanten stadium opgekweekt 

op een zandig substraat. Effect van grondwaterstand op vooral de wortelont

wikkeling, met name de vorming van aerenchym is bekeken. 

Cilinderexperiment, Hoofdstuk 5. 

-F) Idem, nu opgekweekt op een waterculture. Effect van een beperkend 02-

of nutriëntenaanbod op de groei is nagegaan. Waterculture, Hoofdstuk 6. 

Aanname in het gehele onderzoek is dat de verhouding tussen MSl en MS2 in 

het veld een afspiegeling vormt van de verhouding tussen cytoplasmatype R en 

P. Hierbij dient te worden bedacht dat het MS-planten een minderheid vormen 

binnen de populaties en dat aan de meeste, hermafrodiete, planten het cytoplasma

type niet is af te lezen. 

Een tijdschema van veldwerk en experimenten staat in Fig. 3. 

De hoofdstukken 2 t/m 6 beginnen met een inleiding waarin het verband met 

de andere experimenten wordt gelegd en waarin de experimenten gemotiveerd 

worden. 

Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een discussie van de resultaten van het 

experiment. Hoofdstuk 7 vormt de einddiscussie waarin de resultaten van de 

experïmenten en veldwerk met elkaar worden vergeleken. 

De discussiegedeelten zijn veelal opgesplitst in een gedeelte cytoplasmatype

vergelijking en een gedeelte waarin het effect van behandelingen of verschillen 

tussen populaties aan het bod komen. 

Het doel van dit onderzoek was primair een. vergelijking van de cytoplasmatypen 

te kunnen maken. Populatie- en behandelingseffecten waren echter interessant 

genoeg om ook hieraan aandacht te besteden. 

Hoofdstuk 8 is een theoretisch hoofdstuk waarin verschillende schattingsmetho

den voor de biomassa (bovengronds) met behulp van bladparameters op hun nauw

keurigheid en betrouwbaarheid getoetst worden. 



-7-

Bij het rekenwerk en voor de analyses werd veelvuldig gebruik gemaakt van 

het statistisch pakket SPSS (Norman, 1970, 1975; Norman en Hull, 1981), beschik

baar op de DEC10-computer van de Landbouwhogeschool. 

Naar aanleiding van de resultaten in het transplantatieexperiment werd ook 

onderzoek gedaan naar de aard en invloed van vraat door slakken, in het bijzonder 

vraat aan kiemplanten van Plantago lanceolata. Tevens werd een literatuurstudie 

gemaakt over vraat door slakken. De onderzoeksresultaten werden met deze 

literatuurgegevens vergeleken. Omdat dit onderzoek aan slakkenvraat buiten 

het kader van het doctoraalonderwerp viel is het in een afzonderlijk verslag opge-

nomen. 
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2. De veldsituatie 

2.1. Bepaling van de MS-frequenties: Het vooronderzoek 

Om te weten te komen of de frequentie van MS1 in natte hooilanden inderdaad 

afwijkt van die in de overige terreinen, zoals gevonden in 1980 en 1981 (fig. 4), 

werden dezelfde terreinen opnieuw onderzocht op de MS1- en MS2-frequenties 

(Met frequentie wordt hier in het vervolg bedoeld het percentage in de totale 

populatie). Tevens werden twee nieuwe terreinen in het onderzoek betrokken 

te weten de Vlaardingse Vlietlanden ten Noorden van Rotterdam en de Bennekomse 

Meent bij Veenendaal. 

De werkwijze was als volgt: Er werd langs een willekeurige route door het 

terrein gelopen waarbij van aselekt gekozen planten werd vastgesteld of ze herma

frodiet (H), mannelijk steriel 1 (MS1) of mannelijk steriel 2 (MS2) waren. De 

resultaten staan samengevat in Fig. 5. 

Bij vergelijking van de resultaten met die uit 1980 en 1981 kan geconcludeerd 

worden dat het algemene beeld van een lage MS1-frequentie in natte hooilanden 

t.o.v. overige terreinen ongewijzigd blijft. Het blijkt echter niet zo te zijn dat 

hoge MS1-frequenties nauwelijks voorkomen in dit soort terreinen zoals n.a.v. 

het 1980/81-onderzoek geconcludeerd werd. Verwacht kan worden dat de verschil

len die mogelijk blijken in de experimenten niet groot zijn. 

2.2. Analyse van de vegetatie 

2.2.1. Inleiding 

Aangenomen wordt dat de verhouding tussen MS1 en MS2 de verhouding in 

cytoplasmatypen R en P vrij nauwkeurig schat. Daarbij is de veronderstelling 

dat als er type-eigenschappen zijn die binnen-populatieverschillen kunnen verklaren 

dat die eigenschappen ook tussen-populatieverschillen helpen verklaren. De redena

tie is dat verschil in eigenschappen van R en P resulteert in een preferentie voor 

een verschillend milieu. Binnen een terrein waarin een populatie voorkomt zijn 

er verschillen in milieu en daarmee in vegetatie. Als nu blijkt dat er een relatie 

is tussen enerzijds de mate van voorkomen van MS1 en MS2 en anderzijds het 

type vegetatie dan is dat een bewijs voor verschil in eigenschappen tussen R 

en P. 

Dit verschil in eigenschappen kan dan het verschil in voorkomen van MS1 en 

MS2 tussen natte hooilanden en overige terreinen mede verklaren. Voor dit onder

zoek zijn terreinen nodig waarbinnen variatie in de MS1- en MS2-frequentie be-
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Fig. 4. Percentage MS1-planten onder de MS-planten, 

binnen de onderzochte populaties in 1980 en 1981. 
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staat. Uit Fig. 4 blijkt dat voor MSl natte hooilanden het geschikst zijn. Voor 

MS2 maakt het niet veel uit. 

2.2.2. De terreinen 

Het vegetatieonderzoek werd in 2 terreinen uitgevoerd: Merrevliet en Vlaarding

se Vlietlanden, in het vervolg aangeduid als Me resp. VV. Tot deze terreinen 

werd besloten vanwege de daarin aanwezige variatie in vegetatie en MS-frequen

ties. En ook omdat andere delen van het onderzoek hier gedaan werden (transplan

tatieproef in Me, plaggenexperiment met VV-plaggen). 

Een korte beschrijving van de 2 terreinen: 

Het Me is een verlande kreek, gelegen in de polder van Voorne (Fig. 6). Het 

grondwater staat gemiddeld 15 cm onder het maaiveld, in de zomer iets hoger 

dan 's winters. De bodem bestaat uit een dik veenpakket. De breedte van het 

terrein is ongeveer 2 0 m, de lengte enige honderden m. Het terrein is in handen 

van Natuurmonumenten dat het als hooiland beheert. Er wordt eenmaal per jaar, 

omstreeks half juli gemaaid en het hooi wordt afgevoerd. Het Me ligt geheel 

ingesloten in een weidegebied dat een halve meter hoger ligt. 

De bodem is van oorsprong zeer nutriëntenarm maar thans vindt vooral aan de 

randen een voortdurende verrijking plaats via het grondwater en door het onzorg

vuldige gieren van boeren. 

De vegetatie (zie ook Appendix, Tabel Al) 

- Aan de randen van het terrein vooral langs de slootkanten een hoge en dichte 

vegetatie met riet (Phragmites australis), valeriaan (Valeriana officinalis), engel

wortel (Angelica sylvestris), smeerwortel (Symphytum officinale) en veldzuring 

(Rumex acetosa). Typering volgens Westhoff-Den Held (1969): Calthion-Filipendu

lion. 

- Mee'r naar binnen een ijlere en lagere vegetatie met als typerende soorten kleine 

ratelaar (Rhinanthus minor), smalle weegbree (Plantago lanceolata), koekoeksbloem 

(Lychnis flos-cuculi), breedbladige orchis (Orchis majalis), moeraskartelblad 

(Pedicularis palustris) en bevertjes (Brizia media). Type: Calthion-Molinion. 

- Een middengedeelte met weinig soorten en een zeer lage bedekking van hogere 

planten: kruipwilg (Salix repens), biggekruid (Hypochaeris radicata), veenpluis 

(Eriophorum angustifolium) en berk (Betula sp.). Voornamelijk bedekt door Sphag

num spp. en Polytrichum ssp. Type: Caricion curto-nigrae. 

De Vlaardingse Vlietlanden is een ca. 2 00 ha groot terrein in het laagveen, 
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Fig. 6 Plattegrond Merrevliet. 
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even ten Noorden van Rotterdam, bij Schipluiden (fig. 7). Het gebied bestaat 

uit brede ondiepe vaarten afgewisseld met stroken zeer laag gelegen hooiland. 

Het veentype is onder voedselrijkere omstandigheden ontstaan dan in het Me 

het geval is. Het gehalte aan nutriënten is dan ook hoger. Het grondwater staat 

gemiddeld 10 cm onder het maaiveld, hoger dus dan in het Me. De vegetatie 

lijkt veel op die van het Me maar soorten die van nature op voedselrijkere plaatsen 

groeien halen hier een hogere bedekking (tabel Al). De situatie van extreme 

voedselarmoede zoals in het Me-middengedeelte komt in VV niet voor. Ook hier 

is er een gradient in voedselrijkdom van de oever naar verder gelegen delen. 

Fig. 8 toont voor beide terreinen het verband tusen de afstand vanaf de oever 

en het stikstofgetal als maat voor de voedselrijkdom, berekend a.h.v. de planten

soorten (2 .4). 

2.2.3. Bepaling van de MS-frequenties. Methode van vegetatiebeschrijving 

In beide terreinen is een aantal te bemonsteren plekken uitgezocht, zowel 

plekken met een heel lage als met een heel hoge MSl-frequentie. Deze plekken 

worden in het vervolg aangeduid als Vl, ... , V6 en Ml, ... , M5 voor resp. VV- en 

Me-plekken. Daarnaast is ook de vegetatie op de twee proeflocaties uit het trans

plantatie-experiment (Hfdst. 3) opgenomen om de resultaten van dit experiment 

met die van de vegetatie-analyse te kunnen vergelijken. 

Allereerst werd op deze plekken de frequentie van MSl, MS2 en H bepaald 

als bij het vooronderzoek. Vervolgens werd de vegetatie opgenomen volgens de 

methode Braun-Blanquet (Braun-Blanquet 1964). Plek Vl viel uit omdat daar 

al gemaaid was voordat opnamen gemaakt konden worden. 

· De grootte van de plekken varieerde van 2 5 tot 2 5 0 m 2 • Binnen een plek bleek 

nog zoveel variatie in vegetatie aanwezig dat het voor een representatief beeld 

nodig was meerdere kleine opnamen te maken. Elke opname was 1 m 2 • Als eis 

werd gesteld dat P.lanceolata minstens 2% bedekte. Dit om marginale groeiplaat

sen uit te sluiten. 

Bepaald werden: 

- bedekking door hogere planten, mossen, strooisel en minerale grond 

-hoogte van de vegetatie, zo nodig opgesplitst in lagen 

- aantal en bedekking per soort 

- afstand tot de oever. 

Bij de schatting van bedekking en aantal per soort werd van Braun-Blanquet 

afgeweken. Bij deze methode wordt een gecombineerde schatting van bedekking 



-13-

Tabel 1. Schaal van Braun-Blanquet gewi.izigd naar Barkman et al (1964). 

Code Betekenis 
Aantal Bedekking 
planten in 'f,. 

r ~3 (1 

+ \( 10 (5 
1 )) 10 of (1 of 

) 10 1-5 
2m ) 100 (5 
2a onbepaald 5-12.5 
2b 11 12.5-25 

'' J '' 25-50 
4 '' 50-75 
5 '' 75-100 

Schaal die voor dit onderzoek gebruikt is, 

Bedekking Aantal planten 

In veld (%) Code (=waarde In veld Code ( = waarde 
na transforma tie) na transforma tie) 

(1 l 
1 
1-2 2 
2 
2-5 J 
5 
5-10 4 
10 
10-15 
15 5 
15-20 
25 
JO 6 
40 
50 
60 7 

Fig. 8. Verband tussen 

voedselrijkdom en afstand 

tot de oever in het 

Merrévliet en de Vlaarding~ 

se Vlietlanden. De voedsel

rijkdom is bepaald aan de 

hand van de vegetatie 

(stikstofindex vlgs. 

Ellenberg,Hfdst. 2). 

Ingetekend i_s de (op het 

oog) best passende kromme. 

x 
dl 
'0 
~ .... 
I 

z 

4.0 

2.0 

<J 1 
J-10 2 
10-20 J 
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)100 5 
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en aantal gemaakt. Voor ordinatie zijn deze getallen echter te dubbelzinnig en 

onnauwkeurig (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Daarom werden aantal en 

bedekking afzonderlijk zo nauwkeurig mogelijk geschat. In tabel 1 staan vermeld 

de schattingen volgens Braun-Blanquet en de hier gebruikte methode en de getrans

formeerde bedekkingen zoals die bij de berekeningen gebruikt zijn. 

De indruk bestond dat bij lage bedekkingen de bedekking alleen te onnauwkeurig 

zou zijn. Daarom werd ook het aantal planten genoteerd, in 5 aantalsklassen. 

Het aantal opnamen per plek werd bepaald door de mate van heterogeniteit van 

de vegetatie. 

De vegetatiegegevens zijn op de volgende manier vewerkt: 

- Er is een ordinatie uitgevoerd op de opnamen (2.3) 

-Voor elke opname zijn milieu-indexen berekend (2.4). 

Het effect van deze ordinatie- en indexberekening is dat de informatie van alle 

soorten in een opname wordt samengevoegd tot 1 getal voor die opname. Dit 

getal karakteriseert de vegetatie. Correlatie tussen zo'n getal en de MS-frequenties 

betekent dat er een relatie bestaat tussen vegetatie en voorkomen van MS1 of 

MS2. 

Het alternatief is om het voorkomen van soorten of soortsgroepen met een bepaald 

kenmerk te relateren aan de MS-frequenties. Het voordeel van het betrekken 

van alle soorten tegelijk in de berekening is echter dat toevalsafwijkingen minder 

invloed hebben op de resultaten en dat een milieutypering mogelijk is. 

2.3. Ordinatie. 

2.3.1. Algemeen 

Ordinatie is een techniek waarbij opnamen op grond van hun onderlinge gelijkheid 

of ongelijkheid in volgorde worden gezet. Opnamen die op elkaar lijken staan 

in de ordering bij elkaar. Het doel is een beeld te krijgen van de positie van de 

bemonsterde vegetatietypen t.o.v. elkaar. In fig. 9 is het resultaat van een twee 

keer uitgevoerde ordinatie ruimtelijk weergegeven. De assen waarlangs de opnamen 

geordend zijn hebben vaak een biologische betekenis. Ze stellen dan een gradiënt 

van een "latente" milieufactor voor die resulteert in een vegetatiegradient (Muller 

Dombois & Ellenberg, 197 4). 

De bij dit onderzoek gebruikte methode is die van de "Detrended correspondence 

~~J 
BIBLIOTHEEK INS fiTUUT VOOR 
OECOLOGISCH ONDERZOEK 

Boterhoeksestraat 22 
6666 GA HETEREN 
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Fig. 9. Resultaten van de ordinatie volgens DECORANA. 
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analysis" (Hili 1973, 197 4). Deze ordinatiemethode is thans de beste die bruikbaar 

is voor ecologisch werk (ter Braak 1983; Carleton 1984). 

Een globale beschrijving van de methode: 

De soorten worden gerangschikt naar hun voorkomen in de opnamen. In de 

vegetatietabel komt dit overeen met het vormen van de meest ideale diagonaal. 

De soorten krijgen een daarmee corresponderend rangordegetal. 

Vervolgens worden de opnamen gerangschikt naar overeenkomst in soorten en 

bedekking door die soorten. De opnamen krijgen een corresponderend rangordege

tal, gebaseerd op de soortsrangordegetallen. De as waarlangs deze ordening weer

gegeven wordt heeft een lineaire schaal. Het verschil tussen 2 rangordegetallen 

heeft overallangs de as dezelfde betekenis. 

De lengte van de as is daardoor rechtevenredig met de grootte van de variatie 

in vegetatie die er door verklaard wordt ofwel met de lengte van een 'latente' 

milieugradient. Naast de eerste ordening (weergegeven door As1) wordt een tweede 

berekend die de overgebleven variatie beschrijft. Deze ordening is onafhankelijk 

van de eerste. In fig. 9 is dit zichtbaar doordat de As2-waarden niet correleren 

met de As1-waarden. As 2 beschrijft de niet-toevallige afwijking van de meest 

ideale diagonaal die door As1 beschreven wordt. Meestal zijn 2 assen genoeg 

om de variatie in vegetatie te beschrijven en is de overblijvende variatie onver

klaarbare d.i. toevalsvariatie. Een groot voordeel van deze methode t.o.v. andere 

ordinatie-technieken is dat de ordening plaatsvindt zonder voorafgaande (subjectie

ve) keuzes aangaande welke milieufactoren in hoofdzaak de variatie in vegetatie 

bepalen. Een ander pluspunt is dat de lengte van de assen absolute betekenis 

heeft. Het is mogelijk As1 met As2 te vergelijken of met een willekeurige as 

uit een andere reeks opnamen. Tevens geeft de methode een maat voor de waarde 

van het verklarende karakter van de as. Hoe minder ordening aan te brengen 

is, dat wil zeggen hoe groter de rol van toevalsvariatie is, des te lager is deze 

maat, aangeduid door de eigenwaarde uit de vectoranalyse. 

2.3.2.. Toepassing in dit onderzoek 

Voor het rekenwerk werd gebruik gemaakt van het computerprogramma DECO

RANA (Hill 1979; Hill & Gauch 1980). Uitsluitend de bedekkingspercentages 

van de soorten zijn gebruikt. Bij het bekijken van de vegetatietabel bleek dit 

nauwkeurig genoeg. 

Bij het gebruik van bedekkingspercentages gelden de volgende overwegingen: 

- "Van nature" komt de ene soort ook op de optimale standplaats in grotere aantal-
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len voor dan de andere. 

- Bij gelijke aantallen zorgen verschillen in groeivorm voor verschillen in bedek

king. 

- Verschillen in bedekking hebben bij hoge bedekkingen minder biologische beteke

nis dan bij lage bedekkingen. 

- Als indicator voor een verschil in vegetatie zijn sommi!Se soorten belangrijker 

dan andere. 

Aan de eerste twee bezwaren is tegemoet te komen door de mimimum en maxi

mum bedekking voor elke soort dezelfde waarde te geven en tussenliggende waar

den te interpoleren. Op deze manier wordt elke soort even zwaar gewogen. Dit 

brengt echter veel werk met zich mee en lost het belangrijkere probleem van 

de indicatorwaarde niet op. Deze omrekening is daarom niet uitgevoerd. Aan 

het derde bezwaar is tegemoet te komen door de bedekking te l~ransformeren, 

waarvan gebruik is gemaakt (tabel 1). 

Soorten die slechts in één opname voorkomen werden uitgesloten van de analyse. 

Soorten die in hoogstens 2 opnamen of in 3 of 4 opnamen maar dan in een bedekking 

beneden de 1 % voorkwamen kregen via de "Down-weighting"-optie in het pro

gramma een lager gewicht toegekend. Deze gewichten variëeren van 0.2 voor 

Valeriana officinalis tot 0.98 voor Taraxacum off. en Pedicularis palustris (tabel 

Al). 

2.4. Indexberekening 

2.4.1. Algemeen 

Het abiotisch milieu op een plek bestaat uit verschillende componenten. Voor 

elke component kan een schaal ontworpen worden om aan te geven hoeveel van 

een component aanwezig is. 

Elke soort stelt soortspecifieke eisen aan de componenten om op een plek te 

kunnen groeien en komt dus voor op een bepaald deel van de schaal. Op grond 

daarvan zijn aan soorten kentallen (indexen) toegekend voor enkele belangrijke 

milieucomponenten (Ellenberg 1974; Landolt 1977). Het is daarmee mogelijk 

de milieueigenschappen op een plek te kwantificeren aan de hand van de voorko

mende soorten. 

De voordelen boven een kwalitatieve beschrijving, eveneens op aanwezige planten 

gebaseerd, zijn: 

- Het vergelijken van milieu's kan controleerbaarder en. nauwkeuriger gebeuren. 
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- Ook zonder kennis van standplaatseigenschappen van een soort kan het milieu 

aan de hand van de planten gekarakteriseerd worden. 

Vanwege het feit dat alle in het veld bestaande variatie in standplaats geredu

ceerd wordt tot 1 getal, geldt als beperking dat de waarde van een soort als milieu

indicator niet gewogen wordt. Het getal geeft immers geen informatie over de 

ecologische amplitude van een soort. Verder zijn de verschillende milieucomponen

ten niet onafhankelijk van elkaar en dus de kentallen ook niet. Nutriëntenarmoede 

gaat b.v. vaak samen met een lage pH. 

Deze bezwaren gelden echter evenzeer voor een kwalitatieve beschrijving, zodat 

het zinvol blijft kentallen te gebruiken. 

2.4.2. Toepassing in dit onderzoek 

Soorten die in 1 opname voorkwamen werden uitgesloten evenals soorten waar

voor geen kental bekend was. Het aandeel van de soort in het eindgetal voor 

de opname is rechtevenredig aan de (get~ansformeerde) bedekking: de opname

index is het gewogen gemiddelde van de soortindexen. De bedekkingen zijn tot 

hun 1010 g(x+l0) waarde getransformeerd, met x de bedekking in %. Berekeningen 

werden gemaakt voor zuurgraad, vochtgehalte en nutriëntenrijkdom in de bodem. 

De indruk bestaat dat deze in Me en VV het type vegetatie voornamelijk bepalen. 

Voor elk van de 3 componenten zijn kentallen afkomstig van 2 bronnen gebruikt. 

De index voor een component is dus op twee manieren uitgerekend. De uitkomsten 

zijn zo beter op hun waarde te schatten. De Ellenberggetallen zijn gebaseerd 

op het voorkomen van de soorten in vegetatietypen in Midden Europa. De Looman

getallen van een analyse van 1500 Nederlandse graslanden waarvoor de gegevens 

verzameld zijn door het CABO (Kruijne et al., 1967). 

De gebruikte indexen zijn vochtgetal (VE), Stikstofgetal (N) en pH (pHE) volgens 

Ellenberg (197 4) en vochtgetal (VL), fosfaatgetal (P), Kaliumgetal (K) en pH 

(pHL) volgens Looman (1982). De schaal voor VE en N is empirisch. VL, P en 

K zijn in mg/100 gram. De pH's zijn pH-H20. pHE viel af omdat van te weinig 

soorten (19) kentallen bekend waren. In tabel 2 staat het aantal gebruikte soorten 

per index gegeven. Voor de berekeningen is het computerprogramma ORDIFLEX 

(Gauch 1977) gebruikt. 



-19-

2.5. Correlatieberekeningen 

De resultaten van ordinatie en indexberekening zijn gebruikt voor het berekenen 

van correlaties. 

-1. De correlatie tussen ordinatiewaarden van de opnamen, d.w.z. de positie 

van de opnamen langs de ordinatieassen, en de MS-frequentie geeft weer of er 

een relatie is tussen het voorkomen van MS1 of MS2 en de vegetatie. 

-2. De correlatie tussen ordinatiewaarden en opnameindexen, d.w.z. de milieuken

tallen voor de opnamen, kan de· "latente" milieucomponenten expliciet maken. 

Deze latente milieufaktoren zijn verantwoordelijk voor de variatie in vegetatie 

en daarmee voor de ordinatieassen. Met de correlatieberekeningen wordt duidelijk 

of een as is uit leggen als een gradiënt van een bepaalde milieufaktor. Anders 

gezegd geeft het een antwoord op de vraag variaties in welke milieufaktoren 

verantwoordelijk zijn voor verschillen in vegetatie in Me en VV. 

In combinatie met de correlatieberekeningen tussen ordinatiewaarden en indexen 

kunnen deze berekeningen duidelijk maken of bepaalde milieufaktoren invloed 

hebben op de MS-frequenties. 

- 3. De correlatieberekeningen tussen indexen en MS-frequenties hebben hetzelfde 

doel. 

Voor het berekenen van de significantie van de correlaties zijn parametervrije 

toetsen gebruikt. Parametervrij omdat de betekenis van de schaal van sommige 

indexen onduidelijk is en de schalen onderling niet vergelijkbaar zijn. Gebruikt 

is de rangcorrelatietoets van Spearman voor de correlaties genoemd onder -

2. Voor de correlaties onder -1. en -3. is de toets van Kendali gebruikt. Deze 

is bijna identiek aan die van Spearman maar houdt rekening met die gevallen 

waarin de waarnemingen groepsgewijs bij elkaar liggen. Dat is bij -1. en -3. het 

geval: Per plek is er slechts 1 gegeven voor de MS-frequenties terwijl meerdere 

vegetatiegegevens, de opnamen, verzameld zijn. 

2.6. De Resultaten 

2.6.1. Ordinatie & indexen 

In fig. 9 zijn de resultaten van de ordinatie in grafiek uitgezet. De opnamen 

zijn per plek omcirkeld. Het blijkt dat ondanks de variatie in vegetatie binnen 

een plek de plekken goed te onderscheiden zijn. Een eventueel verband tussen 

vegetatietype en MS-frequentie wordt daarmee beter aantoonbaar. 
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Tabel 2. Indexen en ordinatiew-aarden:Gemiddelden per plek. 
Inclusief de gegevens voor de locaties van de transplantatieproef 
(MTl en MT2 voor resp. locatie l en locatie 2). 
De index-gemiddelden zijn berekend uit de hergeschaalde 
opnameindexen. n=aantal soorten aan de hand waarvan de opnameindexen 
berekend zijn. 

Index VL VE K p N PHL AS1 AS2 
n 49 J9 49 49 J5 49 - -
V2 449 556 678 802 620 729 66 94 
VJ 509 787 591 768 726 568 40 12Ö 
V4 697 758 675 868 717 778 25 SJ 
V5 877 72J J61 71J 4J9 426 J8 26 
V6 716 782 Jh1 629 484 267 J4 27 
M1 J49 748 687 747 565 4R2 1J7 61 
H2 1J9 187 761 651 500 J19 184 91 
MJ :111 599 642 755 J50 596 180 82 
M4 J1J J'·4 928 297 111 486 197 56 
M5 444 258 516 160 196 554 180 79 
MT1 9J 510 847 1118 J88 ÓJO 156 67 
MT2 J40 J64 555 2llÓ 224 412 180 85 

Tabel 3. Minimum en maximum opnameindex en d& mediaan 
vergeleken met het schaalbereik. 

Hinimum Maximum Hediaan SchRalberej_k 

VL 2.8 J.1 2.9J 0- 11 
VE 6.9 8.J 7.79 0-12 
K 15.8 18.1 17.20 0-JO 
p )2.7 JfL7 J7.07 0-70 
N 2.9 4.9 J.82 1-10 
PHL 5.0 6.8 5.81 1-14 
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Conform de verwachting laat As 1 de grootste variatie in positie van de opnamen 

zien. Langs de overige assen liggen de opnamen dichter bij elkaar (Fig. 10). DECO

RAN A berekent 4 ordinatieassen. In de figuur is te zien wat de belangrijkste 

oorzaak is van de positieverschillen langs As 1: De opnamen vallen langs deze 

as in 2 groepen uiteen, een Me-groep en een VV-groep. De afstanden tussen opna

men binnen een groep zijn kleiner dan die er tussen. De meeste variatie in vegeta

tie berust op het verschil tussen Me en VV. 

De eigenwaarden voor As1 t/m 4 zijn resp. 0.32, 0.10, 0.06 en 0.05. Deze waarden 

zijn laag wat betekent dat de opnamen niet in duidelijke gradiënten zijn te rang

schikken. Er is veel niet verklaarde variatie (Hili 197 4). De eigenwaarde van 

As1 is relatief hoog zodat deze as voor de verklaring van vegetatieverschillen 

het belangrijkst is. 

De lengte van de assen is gering. Zo is de lengte van As1, de as die de grootste 

variatie weergeeft, 5.3 9 eenheden wat weinig is vergeleken met waarden tussen 

10 en 20 die doorgaans gevonden worden. Dit betekent dat de onderzochte plekken 

in vegetatie veel op elkaar lijken. 

Samenvattend: 

-De plekken zijn als afzonderlijke vegetatie-eenheden te herkennen 

-De onderzochte vegetaties lijken sterk op elkaar 

-Er zijn geen duidelijke vegetatiegradiënten te onderscheiden 

- Het belangrijkste verschil in vegetatie is dat tussen Me en VV. 

- As1 is zowel op grond van lengte als op grond van eigenwaarde de belangrijkste 

verklarende as. 

In tabel 2 staan de uitkomsten van de indexberekeningen samengevat (tabel· 

3). Laagste en hoogste berekende waarde en mediaan zijn gegeven. Ter vergelijking 

staat de schaal voor de index erbij. 

De opname indexen blijken dicht bij elkaar te liggen. Ze beslaan een klein deel 

van de schaal. De milieuverschillen tussen de plekken zijn dus klein. De resultaten 

ondersteunen de conclusie dat de .verschillen in vegetatie relatief klein zijn. 

De cijfers wijzen uit dat de onderzochte vegetaties voorkomen op natte bodems 

met een laag nutriëntengehalte en een vrij lage pH. Dit lage nutriëntengehalte 

blijkt alleen uit de lage N. K en P hebben gemiddelde waarden (vergelijk de waar

den met de indexenschaal). 

Voor onderlinge controle zijn 2 series indexen berekend. Om te kijken in hoeverre 

de resultaten volgens beide methoden overeenstemmen zijn de opname indexen 

voor de 2 methodes tegen elkaar uitgezet (fig. 11). De indexen zijn geherschaald. 
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-23-

De opname met de laagste index heeft waarde 0 gekregen, de hoogste kreeg 

waarde 1000. Dit om de ongelijke schalen beter vergelijkbaar te maken. 

Het blijkt dat de resultaten wel overeenstemmen maar de spreiding is erg groot. 

De R 2 voor vocht is 0.28, voor nutriënten 0.43. Ofwel meer dan de helft van 

de variatie in opname indexen is toevalsvariatie. Voor het maken van onderscheid 

tussen de vegetaties zijn de indexen dan ook slechts van beperkte waarde. Er 

is geen reden om aan te nemen dat een van de 2 series kentallen veel beter is 

dan de ander. Zeer waarschijnlijk is het gebrek aan overeenstemming tussen 

de methode te wijten aan de geringe variatie in vegetatie. Toevalsafwijkingen 

krijgen nu grote invloed. De lage eigenwaarden van de ordinatie wijzen op hetzelf

de. 

2.6.2. Correlaties 

De resultaten staan in tabel 4. MS1 staat voor het percentage (MS1 + IN1) 

in het totaal , MS2 voor (MS2 + IN2 ). MS staat voor het percentage (MS + IN) 

in het totaal en MS1/MS voor het percentage MS1 + IN1 in (MS + IN). 

Uit de gegevens blijkt dat MS1 niet met een as correleert (P>0.05). MS2 corre

leert positief met As 1. MS correleert positief met As1 en MS1/MS correleert 

niet met de assen. Alleen As1 en As2 zijn in de berekeningen betrokken. De ordina

tie wijst uit dat As3 en As4 van weinig betekenis zijn. 

Wat betreft de correlaties tussen indexen en assen: 

Alle indexen behalve PHL correleren met as 1 (P<0.05). Alle indexen behalve 

VE en P correleren met as 2 maar de significanties zijn minder. PHL echter corre

leert sterk met As2 (P<0.001) en helemaal niet met Asl. De correlatie van VL 

en VE met as1 is negatief evenals die van P en N met asl. De correlatie met 

K is echter positief. VL correleert negatief met as2. K, N en PHL correleren 

positief met as2. 

De correlaties tussen frequenties en indexen tenslotte: MS1 correleert negatief 

met P, MS2 negatief met VL en positief met P en K. MS correleert negatief 

met VL, VE, Pen N. MS1/MS2 correleert negatief met K, Pen N. 

2. 7. Discussie 

Er van uitgaande dat het percentage MS1/MS rechtstreeks omgezet kan worden 

in het percentage cytoplasma R geven de resultaten aan dat het aandeel van 

cytoplasma R in de populatie niet samenhangt met de vegetatie. Mogelijkheid 

is nog dat zowel teller als noemer van dit quotient op dezelfde wijze afhankelijk 

zijn van de vegetatie. MSl zit nl. in zowel teller als noemer, en ook MS2 bepaalt 
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Tabel l~. Correlaties (Speannan en Kendall) tussen 
-l'viS-frequenties en ordinatiewaarden. 
-Indexen en ordinatiewaarden. 
-NS-freqnenties en indexen. 

MSl/MS HS MS1 MS2 ASl AS2 

r p r p r p r p r p r 

VL .16 .08J -.29 .oo6 .06 .294 -.41 .001 -.7J .001 -.41 
VE .02 .425 -.J4 .001 -.10 .199 -.09 .219 -.65 .001 -.06 
K -.26 .012 .15 .100 -.10 .196 .45 .001 .4J .OOJ .JJ 
p -.J2 .OOJ -.JJ .002 -.28 .007 .21 .OJ5 -.J9 .006 .19 
N -.19 .050 -.J4 .001 -.17 .07J .12 .151 -.55 .001 .50 
PHL -.10 .196 -.04 .)67 -.02 .4)0 .04 .J67 -.06 .)62 .48 

ASl .OJ .412 .58 .001 .12 .15J .24 .020 
AS2 -.17 .074 -.J9 .J67 -.OJ .J9J .17 .068 

Tabel 5 .. Aantallen en frequenties van mannelijk-steriele 
planten per plek. 

Plek Aantal Aantal planten Steriliteitsfrequenties(%) 
opnamen MSl MS2 Totaal ?-IS 1/NS MS HS 1 HS 2 

V2 5 J 26 402 10 8 1 7 
VJ 5 lJ 5 291 72 6 4 2 
V4 5 4 15 429 21 4 1 J 
V5 5 17 1 159 94 11 10 1 
V6 5 1 J 146 25 J 1 2 
Ml 5 11 Jl 254 26 12 J 9 
M2 2 0 14 1J2 0 10 0 10 
MJ 2 0 14 180 0 7 0 7 
M4 2 7 J 69 70 15 11 5 
M5 4 lJO 4 278 97 48 47 1 

p 

.004 

.J47 

.020 

.126 
.001 
.001 
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de uitkomst van het quotient. 

Voor MS1 blijkt er geen significant verband met de vegetatie (P=0.15), voor MS2 

wel. 

Geconcludeerd kan worden dat de mate van voorkomen van MS1 niet duidelijk 

samenhangt met de vegetatie en daarmee ook het percentage MS1/(MS1 +MS2) 

niet. Daarmee is de belangrijkste vraagstelling bij dit onderzoek beantwoord, 

gesteld dat de verhouding R/P goed geschat is. Het voorkomen van MS2 lijkt 

wel met de vegetatie samen te hangen (P= 0.02 en 0.06 voor as1 resp. as2). 

Deze resultaten zijn tegengesteld aan de verwachting. Op grond van het verschil 

in voorkomen van MS1 tussen natte hooilanden en overige terreinen, terwijl dit 

verschil er voor MS2 niet is, was de verwachting dat MS1 het duidelijkst met 

de vegetatie samenhangt. De beste correlatie is echter voor MS2 gevonden. 

Het verschil tussen MS1 en MS2 in de correlaties is echter niet absoluut. Voor 

de correlatie MS1 met as1 is P= 0.15, r= 0.12; voor MS2 met as1 P= 0.02, r=0.24. 

Het teken voor r is in beide gevallen positief. Daarmee is ook de sterke correlatie 

tussen MS en as1 (P= 0.001, r= 0.58) te verklaren. Beide MS-typen correleren 

afzonderlijk met de as maar gesommeerd is de correlatie veel sterker. 

Bij beschouwing van de percentages MS1, MS2 en MS in tabel 5 valt op dat 

deze in het Me hoger zijn dan in VV. De as1-waarden van Me-opnamen zijn hoger 

dan die van VV (fig. 9). 

Waarschijnlijk berusten de gevonden correlaties tussen MS-frequenties en ordina

tiewaarden daarop. Deze verklaring vindt steun in het feit dat het verschil in 

percentages tussen Me en VV toeneemt van MS1 via MS2 naar MS. 

In deze volgorde nemen ook de significanties van de correlaties toe (P= 0.15, 

0.02 en 0.00 resp.). 

Op het oog is al zichtbaar dat binnen de terreinen de correlatie afwezig is: In 

fig. 12 zijn de percentages uitgezet tegen de gemiddelde as1-waarde per plek. 

Fig. 13 geeft de relatie tussen vochtindex VL en positie langs As 1, voor de 

opnamen, weer. Te zien is dat er binnen de terreinen Me en VV geen verband 

aanwezig is. De gevonden significante correlatie tussen indexen en as (tabel 

4) wordt veroorzaakt door het verschil Me-VV op dezelfde manier als bij de fre

quenties het geval is. 

Andersom houdt dit in dat Me en VV verschillen in vocht en nutriënten. Er 

is geen verschil in PHL. Dit komt overeen met wat bekend is van de terreinen. 

De VV hebben een hogere grondwaterstand en het veentype is door de verschillende 
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Fig. 12. Frequenties van ~ISl ,HS2 en MS tegen 
de ordina tie\vaarden van de plekken, langs AS 1. 
De ordinatieWaarden voor de plekken zijn de 
gemiddelden van de ord.waarden van de opnamen 
van ·.cte plekken. 

~i 
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ontstaanswijze rijker aan nutriënten dan het Me-veen. 

Opvallend is de relatie K -asl. In tegenstelling tot de overige nutriëntenindexen 

correleert K significant positief i.p.v. negatief met asl. De opnamen in het Me 

indiceren een hoger K-gehalte dan in VV. Voor P en N is dat andersom (tabel 

2). Ervan uitgaande dat P enK beide een maat zijn voor nutriëntenrijkdom (Looman 

1982) is dit een onverklaarbaar resultaat. Uit de grafiek P tegen K blijkt er tussen 

P en K geen significante correlatie (fig. 4). Binnen het Me lijkt er geen enkele 

relatie tussen P enK te bestaan, binnen VV wel. Dit onderstreept de al gesignaleer

de onbetrouwbaarheid van de indexresultaten hier. Ze zijn alleen geschikt voor 

het doen van algemene uitspraken. 

De correlaties tussen indexen en as1 geven dus weer een verschil tussen Me 

en VV. De correlaties met as2 duiden op verschillen binnen de terreinen. Deze 

correlaties zijn minder goed, behalve voor PHL die sterk met as2 correleert. 

Mogelijk kan gezegd worden dat as1 voornamelijk een nutriënten-en vochtas 

is, terwijl as2 meer een PH-as is. 

Op dezelfde wijze als bij de relatie frequenties-vegetatie kunnen de significante 

correlaties tussen frequenties en indexen volledig verklaard worden uit het verschil 

tussen Me en VV evenals nutriënten en vochtgehalte die op de vegetatiegegevens 

gebaseerd zijn. Binnen de terreinen is er geen correlatie (fig. 15) ook al zijn de 

verschillen in indexwaarde binnen de terreinen minstens zo groot als ertussen. 

Geconcludeerd wordt dat de verschillen in MS-frequenties niet duidelijk samen

hangen met een in dit onderzoek bekeken milieufaktor. Gesteld dat de verhouding 

R/P dezelfde is als MS1 /MS2 geldt dat de verhouding tussen de cytoplasmatypen 

niet samenhangt met de vegetatie en de hier bekeken milieufactoren. 
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3. Het transplantatie experiment in het Merrevliet 

3 .1. Inleiding 

Dit experiment is uitgevoerd in de periode 1 april - 15 juli. Doel is antwoord 

te kunnen geven op de vraag of de lage MS1-frequentie in natte hooilanden in 

vergelijking met MS2 mede verklaard kan worden uit een lagere fitness van cyto

plasmatype R. Kiemplanten van beide typen zijn daartoe ingeplant op plaatsen 

in een terrein waar MS1 ontbreekt. 

Het experiment is uitgevoerd in het Merrevliet (Me), een nat hooiland met 

een lage MS1-frequentie. In een aangrenzend populierenbosje is de MS1-frequentie 

veel hoger (Van Damme ~983). Er is vrije uitwisseling van pollen en zaad tussen 

de 2 populaties mogelijk. 

Dit maakt het Merrevliet erg geschikt voor dit experiment. Voor een beschrijving 

van het terrein zie 2.2 .2. 

Fig. 6 is een plattegrond van het gebied met ligging van de proeflocaties. 

3.2. Methode 

3.2.1. Proefopzet 

Plantjes zijn uit zaad opgekweekt en in het terrein ingeplant. Het zaad was 

afkomstig van 3 populaties: 

1) Westduinen. Een extensief beweid grasland op zeer oude binnenduinen op Goeree 

waar al zo'n 300 jaar een zelfde beheer gevoerd wordt. Naast de begrazing hebben 

de planten in de zomer grote droogte te doorstaan. De planten blijven erg klein, 

een kenmerk dat voor een deel genetisch is bepaald (med. J. van Groenendael). 

Het zaad is afkomstig van in een proeftuin opgekweekte hermafrodiete planten 

van beide (bekende) cytoplasmatypen. 

2) Biologisch Centrum. Een hooiland op het terrein van het Biol. Centrum van 

de RU Groningen in Haren. Het zaad is afkomstig van MSl- en MS2-planten in 

het veld. 

3) Merrevliet. Het zaad is afkomstig van hermafrodiete planten in het veld met 

een onbekend cytoplasmatype, maar zeer waarschijnlijk allemaal type P (van 

Damme, mond. med.). 

Zo ontstaan 5 groepen in het vervolg aangeduid als: 

- WdR en WdP voor Westduinen, hermafrodiete ouder, type R resp. P. 

-BCR en BCP voor Biol.Centrum, MS-ouders, MS-type 1 resp. 2 dat is cytoplasma-
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type R resp. P. 

- Me, voor Merrevliet, hermafrodiete ouders, type onbekend maar waarschijnlijk 

P. 

Dit betekent dat voor het verklaren van een verschijnsel in de Me-populatie, 

een nat hooiland, planten worden gebruikt uit populaties die in een heel ander 

milieu voorkomen. Proeftechnisch is dit zwak maar er was niet voldoende geschikt 

Me-zaad beschikbaar. Positieve bijkomstigheid is dat nu 3 populaties in hun gedrag 

vergeleken kunnen worden, gesteld dat het niet uitmaakt of de ouders H of MS 

zijn. Me is de controlegroep. 

Rekening houdend met een kiemingspercentage van~ 50 % zijn van alle 5 groepen 

200 zaden uitgeteld en per 50 (meer remt de kieming) in een petrischaal met 

filter gelegd, in overmaat demiwater. Datum 11 maart. Verschrompelde, grijs-

en zwartverkleurde of heel kleine zaden werden niet gebruikt. 

In tabel 6 staat een overzicht van zaadgewichten en aantal gekiemde zaden. Op 

16 en 18 maart werden kiemplantjes uitgepoot in plastic bakken in zandige grond. 

De bakken stonden in een kas, bij 2 oo C. De bakken werden gedurende de eerste 

nacht afgedekt. met plastic tegen uitdrogen. Van 21 maart stonden de bakken 

in een onverwarmde kas, bij 8-1 oo C. Op 3 0 maart zijn de plantjes ingezet in 

het Me. Vrijwel alle planten bezaten op dat moment hun eerste blad, enkele hadden 

al een tweede blad. Door het vroege tijdstip van inplanten was er nog nauwelijks 

v~getatieontwikkeling zodat de plantjes weinig concorrentie te duchten hadden 

en goed konden aanslaan. 

In totaal 400 plantjes, 80 per groep zijn ingeplant. Bij het plantschema is gebruik 

gemaakt van een Latin Square-schema (Mather 1967). Dit.is een schema waarbij 

getracht wordt de invloed van positieverschillen, b.v. als gevolg van een gradiënt 

in een terrein, zo klein mogelijk te maken. Daartoe worden de te vergelijken 

groepen volkomen gelijkmatig over het proefplot verdeeld. Fig. 16 geeft het 

basisschema van de Latin Square. Fig. 17 toont het plantschema dat in dit experi

ment gebruikt is. Dit schema is op 2 locaties (resp. Loc.1 en Loc.2 in het vervolg) 

uitgelegd (fig. 6). Door de plots op beide locaties onder te verdelen in blokken 

en te zorgen dat in elk van de blokken elk type evenveel vertegenwoordigd is 

zijn de typen alle gelijkmatig over het terrein verdeeld. De plantjes werden in 

een grid geplant met een onderlinge afstand van 10 cm. Gezien de grootte van 

de plantjes gedurende periode dat het experiment liep kan aangenomen worden 

dat ze elkaar niet beïnvloeden. De planten zijn in kolommetjes van 5 ingezet, 

met één groep per kolom. 

Gekozen is voor 2 locaties. Loc 1 ligt in het voedselrijke randgedeelte, Loc. 



Gewicht 
50 zaden 
(gram). 

Gewicht 
per zaad. 
(mg) 
Gel<iemd 
aantal per 
50 zaden 
na 5 dagen. 

Na~epoot 

Op 18/3 

WdR 

0.0695 
o.o588 
0.0669 
0.0577 

1.26 

46.5 
.±.0-5 

20 

WdP 

0.0707 
0.0719 
0.0695 
o.o666 

1.39 

41.8 
.±.2-9 

23 

BCR 

0.0911 
0.0861 
0.0872 
0.0990 

1.82 

34.5 
.±.3.6 

19 
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BCP 

0.0872 
0.0905 
0.0913 
0.0859 

1.77 

25 

ME 

0.1050 
0.1094 
0.1087 
0.1007 

2.12 

40.8 
.±.1.8 

22 

Tabel 6. Gegevens over zaadgewichten en aantal 
gekiemde zaden per zaadgroep.Merrevliet-transplantatieproef. 

Fig. 16:'. Voorbeeld van een 
Latin Square schema. 

gradiënt 1 

A c B p 

D D A c 

c A D B 

B D c A 

Fig. 17. Inplantingsschema in het transplantatieëxperiment. 

BCR WdP lfdR He BCP Wdl' lo/dR He BCP BCR He DCP BCR WdP WdR BCP BCR WdP WdR He 

e . . . . . . . . . . 
. . . . . d 

c . . 9 7 G 5 . 
b . . . 
a . 
a 

b 

c 1 2 3 4 . 
d 

e . . . . . - . . . . . 
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2 in het armere middendeel. De omstandigheden voor groei leken op Loc. 2 slechter 

dan op Loc 1. De grondwaterstand en het nutriëntengehalte zijn er lager (fig. 

8). Het voornaamste kenmerk waarin natte hooilanden verschillen van de overige 

terreinen is de hoge grondwaterstand gekoppeld aan een lage zuurstofspanning. 

Als grondwaterstand een rol speelt bij een eventueel standplaatsverschil tussen 

R en P, zoals in Hfdst. 1 verondersteld, dan zal een verschil in groei tussen R 

en P op Loc.2 groter zijn dan op Loc. 1. Verondersteld wordt ook dat het lagere 

nutriëntengehalte op Loc.2 het groeiverschil tussen R en P nog zal vergroten. 

Om de planten terug te kunnen vinden werd telkens aan dezelfde zijde een 

tonkinstokje gezet, op 2 cm van de plant. 

3.2.2. Veldwaarnemingen en metingen 

Doordat het de week na inplanten erg nat was sloegen de planten goed aan. 

Er was geen uitval door beschadiging bij inplanten of door verdroging. Door het 

natte voorjaar kwam ook de vegetatie pas laat op gang zodat de jonge planten 

niet verdrongen werden. Een gevolg was echter ook dat er grote aktiviteit van 

slakken was die de planten sterk aanvraten. Na half mei nam de begrazing plotse

ling sterk af en was geen factor van belang meer. De slakkenvraat komt in een 

apart verslag aan de orde. 

Tijdens de periode van sterke begrazing (voor 15 mei) werden geen groeimetingen 

gedaan. Alleen het verschijnen of afsterven van een blad en de mate van begrazing 

werden bijgehouden. Genoteerd werd de fractie weggevreten blad of cotyl. Na 

15 mei werden de bladlengten gemeten in mm. 

Een overzicht van de metingen staat in tabel 7. 

Door de omstandigheden bij de voorkweek en door het transplanteren wijkt 

de situatie voor de getransplanteerde planten af van die voor kiemplanten die 

ter plekke gekiemd zijn. Mogelijk is dit van belang bij de interpretatie van de 

resultaten. Ter controle zijn daarom ook deze natuurlijke kiemers in het experi

ment betrokken. 

Bij het inplanten waren vrijwel geen ter plekke in dit voorjaar gekiemde planten 

aanwezig. 

Deze kieming kwam begin april op gang en bereikte een top rond 2 0 april. Vanaf 

18 april is een groep van 70 van deze plantjes in de metingen betrokken, 35 op 

elke locatie. Tevens werden per locatie 2 5 In het najaar van 1982 gekiemde plantjes 

bijgehouden (zie fig. 6). De grootte van de ingeplante plantjes lag tussen deze 

2 groepen in. 

Op 13 juli, vlak voordat het Me gemaaid werd, werden alle planten geoogst. 

Aangezien het de bedoeling was het experiment nog langer te vervolgen werd 
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Tabel 7. Overzicht van metingen(veld) in de transplantatieproef 
in het Merrevliet. 

.M ~..iciu :t...U.I!l 6/4 11/4 18/4 26/lf 2/5 9/5 17/5 29/5 4/6 27/6 

Varming blad x x x x x x x x x 
A f'sterven blad x x x x x x x x x 
V~aatintensiteit x x x x x x x x x 
Bladlengte x x x 
Bladbreedte 
Drooggewicht 
Versgewicht 
Drogestof'gehalte 
Gewasanalyse 

Natuurlijke kiemers x x x x x x 

( ) :Naderhand uigevoerd. 

Tabel 8. Gemiddelde per groep voor de belangrijkste variabelen. 

Overige variabelen in Tabel A3. De gemiddelden zijn het 

gemiddelde van de gemiddelden voor de 2 locaties. 

x 
x 
x 
x 

x 

12/7 

x 
x 
x 
x 
x 

(x) 
x 

(x) 
(x) 

x 

Groep· Me \vdR YldP BCR BCP NAKU~2 NAKU83 

Variabele 

RGR (% p.dag) 3.80 3. 41 3.61 3.80 3.80 3. 58 4.10 
BM 12631 5558 5792 7671 8892 6460 2452 
TO (%) 20.1.,. 23.2 21.0 20.9 20.4 22.3 23.9 
VRT ( s • d • ± 3 • 5 ) 3.14 2.84 3.79 3.52 3.48 1.07 1. 26 
DSGEH (%) 12.75 15.7 4 15.17 13.37 12.63 11.04 10.27 

chemische anajyse 
Ntotl"me7100 g ds) 981 880 912 873 873 1029 
K ' ' 

5/~9 463 459 500 470 569 
Cation ' ' 

2488 1984 2132 2191 2139 2510 
Ftot ' ' 49 47 48 45 48 47 

Cation (me/100 g 317 312 323 293 270 267 
Ntot ' , vers) 125 139 138 117 110 110 
ptot , ' I 6.3 7.4 7.3 6.0 6.1 5.0 
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het jongste blad niet of slechts gedeeltelijk geoogst. 

Van 10 willekeurige planten per groep per locatie, uit elke kolom minstens 1, 

werd het versgewicht bepaald. Van de natuurlijke kiemers eveneens 10 per jaarklas

se per locatie. Tot de weging werden de planten in natte tissues in een koelbox 

bewaard. 

Van alle planten werd de breedte van het breedste blad gemeten en het droogge

wicht (48 uur bij 70° C) bepaald. In gewasanalyses zijn per groep per locatie 

de gehalten bepaald aan Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, totaalstikstof 

(Ntot> en totaalfosfaat (Ptot> in me per 100.g droge stof. 

3.2.3. Verwerking en analyse van de gegevens 

In het experiment zijn planten in de eerste 4 maanden na kieming gevolgd. 

Gedurende deze periode bleven de planten klein en vegetatief. 

In een terrein met een zo extreem milieu als het Me, met hoge grondwaterstand 

en sterke concurrentie van licht en nutriënten lijken groeisnelheid en biomassa 

ontwikkeling dan ook de beste maten om fitnessverschillen in uit te drukken. 

De beste maat voor het groeivermogen van de plant is de relatieve groeisnelheid 

RGR. Deze is onafhankelijk van de plantgrootte en vertoont geen sterke fluctuaties 

in de tijd. Nadeel is echter dat kleine verschillen in RGR grote biologische beteke

nis hebben door het cumulatieve effect dat een verschil in RGR op de absolute 

biomassa heeft. 

Bij de verwerking zijn dan ook zowel de RGR als de biomassa bij oogst bepaald 

(BM). 

Bij de berekening van BlVI en RGR is gebruik gemaakt van een indirekte methode 

van biomassa bepaling. Uit vele gegevens blijkt dat uit de lengte en de breedte 

van de bladen de biomassa met voldoende nauwkeurigheid is te schatten (Noë 

en Blom 1982, Raaymakers en Reijbroek 1980) en ook in dit onderzoek zijn verschil

lende schattingsmethoden onderzocht (Hfdst. 8). 

In dit experiment is de biomassa geschat door de som van de bladlengten van 

alle bladen (8.5). De RGR kan berekend worden als de richtingscoefficiënt van 

de lijn die het verband weergeeft tussen de natuurlijke logaritme van de biomassa 

en de tijd. Het berekenen van de richtingscoefficiënt met behulp van lineaire 

regressie heeft als nadeel dat deze dan mede een functie is van de nauwkeurigheid 

van de gegevens. Onafhankelijk van het werkelijke verband neemt de berekende 

richtcoefficiënt af naarmate de punten in de grafiek verder van de best passende 

lijn liggen. Omdat de indruk bestond dat de fluctuaties in groei, gemeten als 

toename van de bladlengteso·m groot waren is de RGR als volgt berekend: 

Op 5 data is de bladlengtesom bepaald, BLS(i). Vervolgens is voor elk van de 
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4 tussenliggende perioden afzonderlijk de RGR bepaald als: 

RGR(i) = Ln (BLS(i)/BlS(i-1))/T 

met T= duur van periode in dagen. Zo zijn 4 RGR's berekend. Het gemiddelde 

hiervan is gebruikt in de analyses. 

Voor afgestorven bladen werd gecorrigeerd door de lengte hiervan van BLS 

af te trekken op de volgende manier: 

- Een blad is op datum t(i-1) groen en bij de volgende meetdatum t(i) geheel ver

dord. Zowel bij t(i-1) als t(i) wordt de helft van de bladlengte van BLS afgetrokken 

en de RGR over de tussenliggende periode berekend. Voor berekening van de 

RGR over de periode t(i)-t(i+1) wordt voor de BLS bij t(i) ook de resterende halve 

bladlengte afgetrokken. Het blad is immers geheel afgestorven. 

- Een blad-is op t(i-1) groen en op t(i) verkleurd. Bij t(i-1) en t(i) wordt nu i blad

lengte afgetrokken en voor de berekening van de RGR over de periode t(i)-t(i+1) 

bij t2 nog een een ! bladlengte. 

De gevolgen voor de nauwkeurigheid van de RGR-berekening van het niet betrek

ken van de bladbreedte in de schatting voor de biomassa wordt verwezen naar 

8.6. 

Voor de berekening van de eindbiomassa BM is de breedte van het blad veel 

belangrijker (Hfdst. 8). BM is dan ook berekend door op 13/7 de BLS met de breedte 

van het breedste blad te vermenigvuldigen (8.5). Verdorde bladeren zijn in deze 

laatste BLS niet opgenomen. 

Anders dan bij de RGR bepaalt de aanvangsgrootte mede BM. Verschillen in 

kiemsnelheid en zaadgewicht spelen dus een rol en zullen in de discussie over 

de resultaten betrokken worden. 

Naast BM is ook BMT berekend, dat is de som van de bladlengten van de bladeren 

die tijdens de meetperiode van 17/5 tot 13/7 nieuw gevormd zijn vermeerderd 

met wat op 17/5 al aan bladlengten aanwezig was. BMT is zo een maat voor de 

totaal gevormde biomassa inclusief verdord blad. 

Uit de BM en BMT is ook de turnover TO van de bladeren berekend: TO= (BMT

BM)/BMT, dat is de fractie afgestorven blad in het totaal van het na 17/5 aanwezi

ge (incl. nieuwgevormde) blad. De reden om ook TO te berekenen is dat bij de 

gebruikte methode van RGR-berekening 2 even grote planten met een gelijke 

RGR bij een verschillende TO in grootte zullen gaan verschillen. 

Slakkenvraat had aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de planten. Om 

in de analyse van de resultaten voor vraat te kunnen corrigeren is een vraatindex 

berekend. Daartoe is een schaal voor begrazingsintensiteit gemaakt per blad. 
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Een begrazing van minder dan een kwart of van een. kwart van het blad krijgt 

getalswaarde 1 toegekend. Begrazing tussen één en driekwart van het blad krijgt 

een 2 en is de begrazing groter dan of gelijk aan driekwart een 3. Wordt een 

blad in· zijn geheel opgegeten dan is de getalswaarde 4. Voor de cotylen een zelfde 

waardering, nu vermenigvuldigd met een i. De vraatindex VRT is nu de som 

van deze getallen voor de hele waarnemingsperiade vanaf inplanten. 

Behalve de vraatintensiteit is ook van belang in welke fase van de groei begrazing 

plaatsvindt. In een vroeg stadium zal een plant van begrazing meer hinder onder

vinden dan later. Omdat bij elk bezoek werd geregistreerd of er in de periode 

daarvoor nieuwe vraat was opgetreden is voor elke periode berekend hoe groot 

de begrazingsdruk was in die periode, per plant. Daaruit is te berekenen wanneer 

een plant de grootste begrazing ondervonden heeft, VRTTYD, als een gewogen 

gemiddelde. 

VRTTYD= SOM (VRTi * Ti)/ VRT met VRTi= nieuw geconstateerde vraat in 

de voorafgaande periode (na de voorlaatste waarnemingsdatum), Ti= aantal weken 

tussen inplanten en de waarnemingsdatum. i Loopt van 1 tot en met 11, de 11 

waarnemingsdata. VRTTYD wordt samen met VRT gebruikt om de gegevens 

voor de factor vraat te corrigeren. 

Het droge stofgehalte is bepaald (DSGEH) en er zijn gewasanalyses uitgevoerd. 

De achterliggende gedachte hierbij is dat bij hoge grondwaterstand het droge 

stofgehalte van een plant verhoogd is en wel des te meer naarmate een minder 

tolerant is ten opzichte van een hoge grondwaterstand. Door zuurstoftekort wordt 

de aktieve opname van ionen en daarmee ook de opname van water bemoeilijkt. 

Een gevolg is o.a. een verminderde transpiratie (v.Doorn 1982; Treshow 1970). 

Bij 2 in overige eigens~happen gelijke planten zal de plant die het hoogste gehalte 

aan nutrienten bevat per eenheid versgewicht beter in staat zijn geweest tot 

opname dan de andere, een aanwijzing dat die plant beter functioneert op die 

plaats. In het Merrevliet zijn met name de. gehalten aan nitraat, fosfaat en kalium 

beperkend (mond. med. Sep Troelstra). Bij de bespreking van de gewasanalyse

resultaten krijgen deze dan ook de nadruk. Samengevat kunnen in de proefopzet 

de volgende factoren van invloed zijn op de groei: 

-populatie (Me, Wd, Be) 

- cytoplasmatype (R,P) 

-locatie (Loc 1, Loc 2) 

-blok (BLOK 1 t/m 8 binnen de locaties) 

- vraatintensiteit (VRT) 

- vraattijdstip (VRTTYD) 

-wisselwerking tussen deze factoren 
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- overige factoren inclusief toeval. 

Aangenomen mag worden dat de categorie overige factoren geen rol speelt in 

deze proefopzet. Alle variatie in groei die niet samenhangt met bovengenoemde 

factoren en hun wisselwerking wordt als toevalsvariatie beschouwd. 

Doel van het experiment is een eventueel verschil in groei tussen de cytoplasma

typen aan te tonen. De gegevens dienen daartoe voor alle andere factoren gecorri

geerd te kunnen worden. Nodig is een analyse methode waarin het specifieke 

effect van elk van deze factoren afzonderlijk bepaald kan worden rekening houdend 

met het feit dat elk van deze factoren invloed heeft. Deze mogelijkheid biedt 

de variantieanalyse. In dit geval is de covariantieanalyse gebruikt, een combinatie 

van gewone variantieanalyse en lineaire regressie (Corsten en v.d.Laan, 1979). 

In de covariantieanalyse wordt eerst het effect van de covariabelen, onafhankelijk 

van de . overige factoren, berekend waarna de gegevens hiervoor gecorrigeerd 

worden. Daarna volgt een variantieanalyse. 

In fig. 18 staat een overzicht van de factoren en covariabelen in deze proef. 

De gegevens voor de natuurlijke kiemers zijn afzonderlijk geanalyseerd. 

Opmerkingen bij fig. 18: 

- Van de 400 planten zijn er 54 door sterfte e.d. afgevallen voor de analyse. 400-

54=346. 

- De factor BLOK is genest onder LOC, dat wil zeggen een bepaald blok komt 

altijd maar op 1 locatie voor. De interaktiecomponenten BLOK * LOC en BLOK 

* LOC * GROEP bestaan niet. 

-De 8 blokken binnen delocaties (fig. 6) zijn voor de analyse a.v. gecombineerd: 

Op LOC 1: Blok 1 en 8 tot 1;2 en 7 tot 2;3 en 6 tot 3 en 4 en 5 tot 4. àp LOC 

2: 1 en 2 tot 1 ;3 en 4 tot 2 ;5 en 6 tot 3 en 7 en 8 tot 4. Dit is gedaan omdat tussen 

de blokken binnen een combinatie geen verschillen te verwachten zijn. Voor de 

vereenvoudiging worden ze bij elkaar genomen. 

- De factor GROEP is uitgesplitst om verschillen tussen populaties en cytoplasma

typen afzonderlijk te kunnen toetsen. 

Voor de natuurlijke kiemers (Nk) zijn er de factoren locatie en jaar van kieming. 

3.3. Resultaten 

3.3.1. Sterfte en slakkenvraat (zie ook afzonderlijk verslag) 

In tabel 10 staan de gegevens over sterfte. Er is geen verschil in sterfte tussen 

de populaties Me, Wd en BC onderling, tussen cytoplasmatypen R en P en tussen 
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Bron van variatie df Geanalyseerde afhankelijke variabelen, 

factoren 

niveau 

LOC (locatie) 

BLOK (blok) in LOC 

GROEP (zaadgroep) 

GROEP x LOC 

.GROEP x BLOK in LOC 

HEST (toeval) 

covaria helen 

VRT 

VRTTYD 

l 

1 

6 

4 

4 
24 

304 

Uitsplitsing van hoofdeffect GROEP 

BCRtWdR vs BCPHidP verschil 

BCR vs BCP 

WdR vs WdP 

Me vs BC + Wd 

Me vs BC 

Me vs Hd 

BC vs Wd 

Voor natuurlijke kiemers (NAKU) 

Bron van variatie 

factor df covariabele 

LOC 1 VRT 

JR (jaar) VRTTYD 

REST 95 

tussen 

, , 
, , 
, , 
I I 

, , 
,, 

df 

_1+ 

99 

RGH rel. groeisnelheid 

BM geschatte levende biomassa bij oogst 

DWT gewogen ,, , , , , 
TO turnover (=dood/levend + dood) 

BMT geschatte totaal gevormde biomassa 

tijdens meetperiode (17/5 -13/7) 

DSGEH droge stofgehalte bij oogst 

K,Na,Ca, gehalten in me/100 g bladmat,(droog) 

Mg',ntot, 

Ptot 

R en P voor BC en Wd samen 

binnen populatie BC 

Me (controle) ,, Wd 

Me (controle) en rest 

, , Be 

,, Wd 

BC- en ~ld-populatie 

Fig. 18 • Overzicht van variantieanalyse van Transplantatie

experiment. 
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de jaren van kieming binnen de Nk. (X12, p> 0.10). Wel is er een hogere sterfte 

op Loc. 2 dan op Loc 1 (x2 v p < 0.001) en is de sterfte onder Nk op Loc 1 signifi

cant hoger dan onder Me (X21 = 6.64, p= 0.01). Op Loc 2 is er geen verschil. 

Sterfte als gevolg van beschadiging bij inplanten of door het niet aanslaan 

is niet vastgesteld. In nagenoeg alle gevallen was aan het afsterven een zeer 

zware begrazing voorafgegaan. De sterfte is dan ook vrijwel uitsluitend een gevolg 

van slakkenvraat. Een uitgebreidere bespreking volgt in apart verslag. 

In tabel 8 staan de gemiddelden voor de groeigegevens, droge stofgehalte en 

gewasanalyse per groep gegeven. Deze gemiddelden zijn de gemiddelden van 

de gemiddelden per locatie per groep. Tabel A3 geeft een uitgebreider overzicht. 

In tabel 9 staat een overzicht van de resultaten van de variantieanalyses voor 

de belangrijkste variabelen. TabelA2 geeft de resultaten voor de belangrijkste 

variabelen. Tabel A2 geeft de resultaten voor de overige variabelen. Een toelich

ting staat bij de tabel. 

Uit de gemiddelden per groep voor VRT en de standaardafwijkingen, ongeveer 

3 voor Loc 1 en 4 voor Loc 2, kan geconcludeerd worden dat VRT niet verschil 

tussen populaties en cytoplasmatypen. Omdat ook de sterfte (a.g.v. vraat) niet 

verschilt hier tussen is de conclusie dat eventuele verschillen in groei tussen 

de groepen niet aan selektieve vraat zijn te wijten. 

VRTTYD is niet met RGR maar wel met BM (p= 0.09) gecorreleerd. Op de 

TO hebben beide covariabelen geen invloed (p > 0.1 0). Tussen de locaties is een 

sterk verschil in VRT voor zowel de transplantatieplanten als de natuurlijke kie

mers van 1982 (tabel 11). Voor de transplantatieplanten is dit getoetst met een 

t-toets op de gemiddelden per locatie per groep. Uitkomst: t8= 3.88, p < 0.001. 

Voor Nk82 eveneens met een t-toets, nu met de getallen voor de individuele 

planten: t40= 2.39, p < 0.05. Voor Nk83 zijn geen verschillen tussen de locaties 

gevonden (t57= 0.08 ns). 

3.3.2. Verschillen tussen cytoplasmatypen 

Uit tabel 9 blijkt dat geen verschil tussen R en P is gevonden voor RGR, TO 

en DSGEH en ook uit de gewasanalysegegevens blijken geen verschillen. Wel 

is de RGR in de Wd-populatie en het DSGEH in de Wd- en BC-populatie voor 

type P groter dan voor R maar het verschil is niet significant. BM en BMT (tabel 

A2) zijn voor P groter dan voor R (resp. p= 0.06 en p= 0.08). Voor DWT zijn geen 

verschillen geconstateerd. 

In fig. 19 is de biomassa BM logaritmisch tegen de tijd uitgezet. Op 17/5 bij 

de eerste meting is nog nauwelijks verschil in biomassa tussen R en P, bij de 

laatste meting op 13/7 is dat verschil duidelijker. De verschillen zijn echter klein. 
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Tabel 9. Effecten en hun significanties voor de belangrijkste 

variabelen. Voor de andere variabelen,zie Tabel A2. 

Verklaring zie tekst. ~=P~0.05;~*=P~0.01;***=P(0.001. 

Variabele HGft 

F p 

GnOEF 2,49 i 

LOC 6.96 ii 

BLOK in LOC 1.22 ns 

GHOEP x LOC 0,81 ns 

Gf-(OEP x BLOK in LOC 0. 91 ns 

VRT 26.01 i:J:i 

VR'rTYD -0.37 ns 

GROEP uitgesplitst 

WdR VS WdP 
BCR vs BCP 
R vs P 

~!e vs ~ldo!-BC 

Me vs Wd 
Me vs BC 
~/d VS BC 
NAKU52 vs Me 
NAKU83 vs Me 

-0,56 ns 
-0.00 ns 
-0.21, ns 
1 .64 ns 
5.02 * 
0.01 ns 

-6.61. i 
-1.77 .09 

4.12 *** 

BM 

F p 

29.70 iU 

0,03 ns 

5.71, *** 
0,75 ns 

0,66 ns 

-89,49 Hi 

2.89 .09 

-0.92 ns 
-2.99 .09 
-3.65 .06 
81 • n x:t:t: 

107.54 *** 
37.45 x±.x 

-25.91 i:Xi 
-37 ,.JJ '!EU 

-176.36 H:t 

Gewasanalysegegevens. 

Variabele 

GROEP 
LOC 
GROEP x LOC 

GROEP uitgesplitst 

1-/dR vs WdP 
BCR vs BCP 

R vs P 
Me vs Wd+BC 
Me vs Wd 
He vs BC 
Wd vs Be 
NAKU vs l1e 
NiiKU VS BC 

~ Ntot 
I 

2.47 .09 
15.05 ** 

0.71 ns 

-0.31 ns 
-0.00 ns 
-0.16 ns 

4.30 ,06 
2.79.12 
4.49 .06 
0.30 ns 
0.64 ns 
9.27 ** 

Toelichting bij de tabel, 

Kalium 

F p 

2.53 .09 
0.00 ns 
0.72 ns 

0,01 ns 
0.52 ns 
0.33 ns 
5.20 * 
').87 '*" 
3.06 ns 

-0.67 ns 
0,25 ns 
5.40 i 

Cationen 

F p 

10,68 *** 
5.65 i 
1. 47 ns 

-2.59 ns 
0.32 ns 

-0.55 ns 
27.01, xx:t 
20. ')8 *** 
16.54 ** 
-2.75 ns 
0.06 ns 

18.88 iit 

F p 

1.05 ns 

26.41 *** 
5.38 *** 
0,20 ns 

0.96 ns 

0.41 ns 

1 • 10 ns 

U.96·ns 
1 .85 ,09 

Ftot 

F p 

0.32 ns 
20.73 *** 

1, 22 ns 

-0,05 ns 
0,88 ns 

-0.67 ns 
0.61 ns 
0,40 ns 
0.63 ns 
0.04 ns 

-0.42 ns 
0,00 ns 

-Gegeven zijn de F-waarden en,hun significanties.JI.ls deze niet 
vermeld staan is cie betrerrrf",de toets niet uitgevoerd. 

- Bij de enkelvoudige contrasten (d.i. met één vriJheidsgr:.:ad) staat 
voor de F-w1;arde een min-teken als voor de betreffende variabele 
de waarde voor de rechtergroep b.v. WdP groter is dun voor de 
linkergroep b.v. WdR. 

- Cation staat voor de fesommeerde gehaltes van Calcium Ca,Natrium Na, 
~1agnesium l1g en Kalium !\, 

DSGEH 

F p 

5.81 *** 
-11.73 :X:Xi 

2.48 .09 

0.37 ns 

1.14 ns 

0.47 ns 
0,70 ns 
1 .27 ns 

-4.52 i 
-9.92 ±:1:: 

0,09 ns 

15.21 *** 
-25.50 *** 
-65,77 Ui 
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RGR BM TO DSGFH 

F p F p F p F p 

LOC (1 vs 2) -5~82 * -5.53 ::1: 19,82 :I: ::I:: i: -32.60 ±i:± 

JR ( 182 VS '83) -16.11 *** 38.19 *** 0.62 ns 2,62 0,12 

LOC x JR 3.93 .05 1.42 ns 0.08 ns -2.22 ns 

VHT 2.59 • 11 0.07 ns 0.07 ns --------

Tabel 9A. Effecten en significanties voor de belangrijkste 

variabelen. Natuurlijke kiemers. Toelichting zie Tabel 9. 

Me WdR WdP BCR BCP Totaal NAKU82 

LOC 1 1 ((2.5) . 4 (10,0) 0 (0,0) 5 (12.5) 1 (2. 5) 11 (5. 5) 4 (16.0) 
LOC 2 8 (20.0) 7 (17. 5) 9 (22.5) 10 (25.0) 9 (22. 5) 43 (21.5) 1 (4.0) 

Totaal 9 (11.3) 11 (13.8) 9 (11.3) 15 (18.8) 10 (12.5) 54 (13.5) 5 (10.0) 

Nr. 18/4: 

LOC 1 1 (2.5) Totaal 40 (10. 5) 
LOC2 8 (20.0) 

Tabel 10. Sterfte per groep en per locatie. Vermeld als 

absolute aantallen planten en als percentage van het het 

aantal planten bij aanvang van de metingen (voor transpl. 

pltn. 30/3;voor nat.kiemers 18/4). 

NAKU83 

8 (23.5) 
8 (22.2) 

16 (22.9) 

Totr.al 

12 (20,0) 
9 (15.0) 

21 (17. 5) 
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Nat.kiemers LOC 1 LOC 2 F p 

RGR (%) 3.68 4.00 5.82 :X 

BM . 3646 5266 5. 53 * 
TO (%) 27.6 18.6 19.82 *** 
VRT 82 na. 26/~ (x) 0.50 1 .64 5.71 * 
DSGEH (%) 9.29 12.02 32.60 *** 
TransQl. Qltn. 

RGR (%) 3.74 3.62 6.96 ** 
BM 8742 7475 0.03 ns 

TO (%) 23.9 18.5 26.41 :t±t 

VRT 2~69 4.14 15.05 *** 
DSGEH (%) 12.99 14.88 11.73 ±±± 

(±) Voor de in '83 gekiemde planten zijn de waarden 
achtereenvolgens 1.29 en 1.23 met F=O.OO ns. 

Tabel 11. De gemiddelden per locatie en de significanties 
voor de verschillen tussen de locaties. 

182 183 F p 

RGR (~&) 3.58 4.10 16. 11 ±tt 

BH 6460 2452 38.19 ttt 

TO (%) 22.3 23.9 0.62 ns 

VRT LOC 1 (±) 0.50 1 .29 1 .37 ns 

DSGEH (%) 11 .04 10.27 2.62. 0.12 

(±)Voor LOC 2 ZlJn de waarden achtereenvolgens 1.64 en 1.23 
met F=0.72 ns. 

Tabel 12. De gemiddelden per jaarklasse voor de natuurlijke 
kiemers en de significanties voor de verschillen tussen de 
klassen. 
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Fig. 19. Transplantatieëxperiment: 

De logaritme van de biomassa (= som van bladlengten in mm) 

uitgezet tegen de tijd (= aantal dagen na inplanten). 
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Duidelijk blijkt dat tussen 4/6 en 27/6 sprake is van versnelde groei waarna de 

groeisnelheid weer afneemt. Dit geldt voor alle 5 groepen. 

Er is geen verschil tussen R en P in aantal gekiemde zaden per petrischaal, 

5 dagen na te kiemen leggen (X215= 15.42, p > 0.10; gegevens tabel 6, A5). Ook 

is geen verschil in zaadgewicht te constateren. 

Bij de Wd-populatie is het verschil in BM en RGR groter dan bij BC, maar niet 

significant. 

Er is geen interaktie tussen locatie en groep of tussen blok en groep. 

3.3.3. Verschillen tussen populaties 

De RGR voor populatie Wd is lager dan voor de controle-populatie Me en dan 

voor BC. De RGR voor Me, BCR en BCP zijn gelijk (tabel 8, 9). 

De eindbiomassa BM en de totaalgevormde biomassa BMT zijn voor Me groter 

dan voor BC en Wd en voor BC groter dan voor Wd (p < 0.001). In fig. 20 zijn 

deze resultaten in grafiek uitgezet. 

Tussen de populaties zijn verschillen in aantal gekiemde zaden per petrischaal 

bij de voorkweek. De Wd-populatie heeft het hoogste aantal gekiemde zaden, 

hoger dan voor de Me-populatie (X23= 7.83, p= 0.05) en dan voor de Be-populatie 

(x27= 55.51, p < 0.005). Het aantal is voor Me groter dan voor BC (X23= 7.78, 

p= 0.05). Ook in gemiddeld zaadgewicht zijn er verschillen. het Me-zaad is het 

zwaarst, het W d-zaad is veel kleiner dan het zaad van de andere populaties (gege

vens tabel 6). 
Het DSGEH van Wd is hoger dan van zowel'Bc als Me; tussen de BC- en Me

populatie is geen verschil (tabel 8, 9). 

Uit de gewasanalysegegevens blijkt, uitgedrukt in me per 100 g droge stof, 

de Me-populatie significant hogere gehalten te hebben dan Wd en BC voor Ntot 

en Cationen en een hoger kaliumgehalte dan Wd. Tussen de BC- en Wd-populatie 

zijn geen significante verschillen. Wel is het Cationgehalte voor BC iets hoger. 

De gehalten in me per 100 g vers zijn berekend door de vorige gehalten te verme

nigvuldigen met de fractie droge stof. De Ntot- en Ptot-gehalten zijn in Wd groter 

dan in Me, voor cationen is er geen verschil. De gehalten aan Ptot, Ntot en Catio

nen zijn voor BC lager dan voor beide andere populaties. Deze verschillen in 

gehalten per versgewicht zijn niet op hun significanties getoetst. De gegevens 

staan in tabel 8. 

3.3.4. Verschillen tussen transplantatieplanten en groepen natuurlijke kiemers 

De voorjaarskieming in het Me kwam in de loop van april op gang en pas rond 
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Fig. 20. De biomassa van de groepen in het 

transplantatie~xperiment: 

- gearceerd:Biomassa bij eerste meting,op 17 mei 
- open :Biomassa bij oogst(BM),13 juni 

linker schaal:biomassa 17/5(bladlengtesom in mm) 
rechterschaal:biomassa 13/?(BM,zie tekst) x 1o-3 

1 en 2 staan voor resp. locatie 1 en 2 
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20 april waren voldoende plantjes van enige grootte aanwezig om in het experiment 

te kunnen betrekken. Bij het opnemen in het experiment hadden de meeste hun 

eerste blad, met een maximale lengte van 1 cm. Door de voorkweek en het vroege 

inplanten hadden de getransplanteerde planten op deze groep een grote voorsprong. 

Dit verschil was er niet t.o.v. de najaarskieroers uit 1982. Planten van deze groep 

waren van dezelfde grootte als de getransplanteerde op het moment van inplanten. 

Voor een zuivere vergelijking zijn de natuurlijke kiemers (Nk82 en Nk83) alleen 

met de Me-groep vergeleken. 

Uit de gegevens van tabel 10 blijkt dat geen verschil in sterfte bestaat tussen. 

Me en Nk82 (X23= 4.09, p > 0.10) en Nk83 (X23= 1.41, p > 0.10). Wordt echter 

niet de hele periode maar uitsluitend de periode na 18/4, dat is de datum waarin 

de natuurlijke kiemers in het experiment betrokken werden, bekeken dan is er 

een significant verschil. Er sterven meer Nk- dan Me-planten: 21 van 120 Nk 

tegen 9 van de 80 Me (X23= 7 .14, p= 0.07). Tussen Nk82 en Nk83 is geen verschil 

(X2 3= 4.40, p > 0.1 0). Uitgesplitst over de locaties blijkt dat er op locatie 2 geen 

verschil tussen Me en Nk bestaat (X21= 0.48, ns): 8 van de 40 voor Me, 9 van 

de 61 voor Nk. Op locatie 1 is het verschil zeer significant met 1 van de 40 voor 

Me en 12 van de 59 voor Nk (X21 = 6.64, p=0.01). 

In fig. 21 is te zien dat de Nk-sterfte op locatie 1 in de laatste weken is geconcen

treerd. Op locatie 2 is dat niet zo. Omdat de transplantatieplanten frequenter 

zijn gemeten en dichter op een stonden dan de Nk-planten had de vegetatie op 

de transplantatieplots meer te lijden dan op de plaats van de natuurlijke kiemers. 

Op locatie. 1 waar een hoge, dichte vege~atie voorkomt ontstond zo een verschil 

in hoogte en dichtheid van de vegetatie ten opzichte van de Nk-plaats. Op locatie 

2 is de vegetatie laag en ijl en werd dan ook nauwelijks beschadigd. Vegetatiegege

vens van locaties, transplantatieplots en Nk-I;Jlaatsen staan in tabel Al. 

De hoge sterfte op locatie 1 voor de Nk-planten is danook geheel aan gebrek 

aan licht toe te schrijven. 

Op locatie 1 is de RGR van Me groter dan van beide Nk-groepen (t-toets, t86= 

1.65, p= 0.10), op locatie 2 kleiner (t80= 2.04, p= 0.05). De eindbiomassa BM van 

Me is groter dan van beide Nk-groepen (tabel 9). Dit geldt voor beide locaties. 

Voor beide Nk-groepen is het verschil met Me op locatie 2 echter veel kleiner 

dan op locatie 1 (tabel A3). 

Op beide locaties is geen verschil in turnover TO tussen Me en NK. De gegevens 

van beide locaties gecombineerd laten een .licht significant verschil zien tussen 

Me en Nk83 (p= 0.09) met een hogere waarde voor Me (tabel 8, 9). Tussen Nk82 

en Nk83 is geen verschil (tabel 9A). 

Het DSGEH is voor beide Nk-groepen lager dan voor Me. De gewasanalysegege

vens, uitgedrukt als me per 100 g ds, laten geen verschil zien tussen Me en Nk 
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of tussen Nk82 en Nk83 (tabel 9). 

Het verschil in RGR tussen de Nk-groepen is op locatie 2 veel groter dan op 

locatie 1 (tabel A3). Gevolg is een significante interaktie tussen locatie en jaar 

(tabel 9A). 

3.3.5. Verschil tussen de locaties 

In tabel 11 zijn de belangrijkste variabelen de gemiddelden per locatie gegeven, 

berekend als gemiddelde van de gemiddelden voor de 5 groepen, en de significanties 

voor de verschillen tussen de locaties. 

De RGR is op locatie 1 groter dan op locatie 2 voor de transplantatieplanten. 

Voor deNk-planten geldt het omgekeerde. 

,Voor de transplantatieplanten is er geen verschil in eindbiomassa BM tussen 

de locaties. Bij de eerste meting, op 17/5, was dat gemiddelde er wel (t-toets 

op de gemiddelde per groep: t8= 2.79; p < 0.025). In fig. 20 staan BM en biomassa

schatting op 17/5 bij elkaar. 

Voor deNk-groep is BM op locatie 2 groter dan op locatie 1. 

De turnover TO is op locatie 2 kleiner dan op locatie 1. Vraatintensiteit VRT 

is op locatie 2 groter. Voor de transplantatieplanten is dit verschil groter dan 

voor de Nk-planten omdat met de Nk-registratie pas na 18/4 begonnen werd. 

Een periode van intensieve begrazing (zie verslag slakkevraat) is dus in de gegevens 

voor Nk niet opgenomen. 

3.4. Discussie 

3.4.1. Algemeen 

In de bespreking van de resultaten en in de discussie zijn de gegevens van DWT 

(drooggewicht bij oogst), BMT (totaal gevormde biomassa) en Natrium, Magnesium-

en Calciumgehaltes niet betrokken. De resultaten voor BM zijn vrijwel identiek 

aan die voor DWT en BMT. Bij de gewasanalyse zijn alleen de resultaten van 

de belangrijkste gehalten gebruikt. Voor N?, Mg en Ca is het beeld ongeveer 

gelijk aan dat voor kalium. Deze 4 cationen zijn onder Cation bij elkaar genomen 

en worden gezamenlijk behandeld. 

De interpretatie van de gevonden verschillen wordt soms bemoeilijkt door 

de onvolledigheid van gegevens en een niet passende proefopzet voor het kunnen 

maken van bepaalde vergelijkingen. Deze bezwaren worden onder de betreffende 

paragrafen besproken. Ook hoeven verschillen in m.n. d.s. gehalte en nutriëntenge

halten niet altijd een indicatie te zijn van een verschil in aangepast zijn. Geconsta-
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teerde verschillen kunnen een genetische basis hebben zonder dat ze een gevolg 

zijn van het goed of minder goed kunnen groeien in het Merrevliet. Bij de bespre

king van de resultaten zal per geval de mogelijke biologische betekenis van de 

geconstateerde verschillen aangegeven worden. 

Uit tabel 9 blijkt dat uit de F-waarden de invloed van slakkenvraat het grootst 

is, voor RGR en BM. Driekwart van de verklaarde variatie in BM en RGR wordt 

veroorzaakt door verschillen in vraat. Daarmee lijkt vraat. in het Merrevliet 

de belangrijkste milieufactor die de grootte en overleving van jonge Plantaga

planten bepaalt. 

Ver daar achter komen de factor locatie voor de RGR en· blok voor BM, dus 

de positie van de planten in het veld. Waarom bij de positie in het veld voor BM 

de positie binnen het plot en voor RGR het verschil in positie tussen de plots 

het belangrijkst is, is onduidelijk. Het verschil in milieu binnen de locaties is 

een stuk kleiner dan tussen de locaties. Dit blijkt b.v. uit de vegetatieopnamen 

die gemaakt zijn van locatie 1 van blok 1, 2, 7 en 8 (mptll) en van 3, 4, 5 en 

6 (mptl2) en van locatie 2 (mpt2 0). Zie tabel Al en fig. 9. Daaruit is te verklaren 

waarom locatie bij RGR belangrijker is dan blok. Voor BM zou naar verwachting 

hetzelfde moeten gelden. 

Pas op de derde plaats komt de factor GROEP. De F-waarde voor BM is relatief 

veel groter dan voor RGR, dwz. dat de verschillen in BM tussen de groepen veel 

groter zijn dan de verschillen in RGR. Dit valt te verklaren doordat de RGR 

onafhankeÜjk van de beginbiomassa is, in tegenstelling tot BM. Tussen de groepen 

bestaan grote verschillen in aanvangsgewicht (3.4.3.) die gecorreleerd zijn met 

BM. Tevens werkt een verschil in RGR cummulatief door in een verschil in biomas

sa BM. 

Binnen de factor GROEP is het verschil tussen de populaties..-ll.eel groter dan 

tussen de cytoplasmatypen. E.n binnen de populatieverschillen is het verschil 

tussen Wd en de overige populaties veruit het grootst (tabel 9). De bijdrage van 

het verschil in cytoplasmatype aan de variatie in RGR en BM, met andere woorden 

aan fitnessverschillen, is zeer gering, althans in de eerste 4 maanden na kieming. 

Bij turnover is locatie, gevolgd door blok de belangrijkste verklarende factor, 

zie 3.4.5. De factoren GROEP en VRT hebben geen invloed. 

Voor het droge stofgehalte DSGEH is locatie de belangrijkste verklarende factor 

gevolgd door GROEP. Binnen de groepen blijkt dat, analoog aan de situatie voor 

BM en RGR, de verschillen tussen de populaties en dan met name weer die tussen 

Wd en de overige het belangrijkst zijn. Tussen cytoplasmatypen R en P zijn geen 

verschillen in DSGEH. 
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Uit het verloop van de biomassa tegen de tijd (fig. 19) blijkt dat de groeisnelheid 

niet constant is geweest. De relatieve groeisnelheid (helling van de lijnen) was 

de 2e helft van mei relatief laag, nam in juni toe om de helft van juli weer te 

verminderen. Het verschil tussen mei en juni is zeer waarschijnlijk toe te schrijven 

aan de weersverbetering. Eind mei was er een vrij abrupte overgang van nat 

en koud weer naar warm en droog weer. Het feit dat de relatieve groeisnelheid 

tenslotte weer afnam kan toegeschreven worden aan toenemend gebrek aan licht. 

3.4.2. Vergelijking van de cytoplasmatypen 

Uit de resultaten blijkt dat binnen de BC-populatie de RGR voor R en P exact 

gelijk is. Binnen de Wd-populatie is een verschil met 3.61 voor P en 3.41 voor 

R (% per dag). Gezien de grote s.d. bij RGR (tabel A3) is dit echter niet significant. 

De betekenis van het verschil wordt pas duidelijk als berekend wordt waarin 

dit resulteert voor de biomassa. Gesteld dat geen sterfte van blad optreedt en 

dat de RGR constant is in de tijd dan is in 60 dagen, de lengte van de meetperiode, 

R 7-i maal zo groot geworden en P Si maal. Na een groeiseizoen, gesteld op 

150 dagen is dat 150 resp. 200 maal. 

Dit verschil in RGR lijkt niet voldoende om al na 4 maanden een verschil in overle

ving tussen R en P te veroorzaken. De biomassa- en sterftegegevens wijzen daarop. 

Maar gesteld dat het verschil in RGR een reëel gegeven is dan kan dit grote 
~ 

gevolgen hebben na langere tijd, bijvoorbeeld op de overlevingskans in de winter, 

op het al of niet in bloei komen of op het overleven van de concurrentie om licht 

(3.4.3). Opvallend is dat in zowel de Wd- als in de BC-populatie de P-planten 

iets zwaarder zijn resp. 4% in Wd en 16% zwaarder in BC (p= 0.07). Verschillen 

in BM zijn eerder te verwachten door verschillen in RGR vanwege het cumulatieve 

effect van zeer kleine RGR verschillen op de BM (3.2.3). Mogelijk wijzen deze 

resultaten op een iets hogere groeisnelheid voor type P. 

Omdat de BM echter ook door het gewicht van de plant bij inpoten wordt bepaald 

is het noodzakelijk dit er bij te betrekken. Er is geen verschil in zaadgewicht 

geconstateerd. Het aantal gekiemde zaden na 5 dagen, als maat voor kiemingssnel

heid gebruikt, bleek ook niet te verschillen. Daarmee lijkt het zeer aannemelijk 

dat de planten bij het inplanten niet in grootte verschilden. Ook is geen verschil 

in mate van begrazing door slakken of in gevoeligheid daarvoor geconstateerd. 

De sterftecijfers b.v. verschillen niet tussen de typen. De verschillen in BM wijzen 

daardoor op een mogelijk klein verschil in groeivermogen ten gunste van P. 

Het droge stofgehalte is zowel in de Wd- als in de Be-populatie voor R iets 

hoger dan voor P. De gewasanalyseresultaten geven iets hogere waarden voor 

R, uitgedrukt in me per 100 g versgewicht. 
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Gesteld dat de gedachte juist is dat een hoger droge stofgehalte en een lager 

gehalte aan nutriënten wijst op minder tolerantie ten opzichte van hoge grondwa

terstanden (3.2.3) dan geven deze gehalten informatie over eventuele verschillen 

tussen R en P. Geconcludeerd moet dan worden dat op grond van het droge stofge

halte P beter zou functioneren. Op grond van de gewasanalyse gegevens echter 

zou R beter functioneren. De verschillen zijn overigens geen van alle significant. 

Een andere aanwijzing voor verschillen vormt de interaktie tussen locatie en 

groep. Verondersteld is (3.2.1.) dat de omstandigheden op locatie 2 extremer 

zijn, met name door nutriëntenarmoede en hoge grondwaterstand, dan op locatie 

1. Verwacht kan worden dat als de fitness van R lager is dan die van P in natte 

hooilanden dat verschil op locaties groter is dan op locatie 1, resulterend in een 

significante interaktieterm LOC x GROEP. De interakties zijn echter niet signifi

cant (p= .:!:_ 0.50, tabel 9). 

De conclusie die op grond van deze gegevens getrokken moet worden is dan 

ook dat de hypothese dat R in het Merrevliet minder goed kan groeien dan P 

niet door deze gegevens ondersteund wordt. Hoogst_ens vormen de resultaten 

voor RGR en biomassa een aanwijzing voor een klein verschil in groeivermogen 

tussen R en P. Door het cumulatieve effekt van dit verschil op de biomassa kan 

dat uiteindelijk een belangrijke rol gaan spelen. De verschillen zijn echter nauwe

lijks significant ondanks het grote aantal gebruikte planten. Nog steeds bestaat 

de mogeli~kheid dat een klein verschil in zaadgewicht het grootste deel van de 

verschillen in biomassa verklaart. 

Daarmee lijkt ook de hypothese dat de beperkte beschikbaarheid van zuurstof 

(Hfdst. 1) hierin een rol zou spelen verworpen te moeten worden. Ofwel er is 

zuurstof voldoende of de cytoplasmatypen verschillen niet. 

Er is geen reden om aan te nemen dat een eventueel verschil in vegetatieve 

groei tussen R en P zich pas in een latere fase van de groei voordoet als het 

in de eerste 4 maanden afwezig is. Wel kunnen er verschillen bestaan in levensduur, 

maximaal bereikte grootte, zaadproduktie en zaadeigenschappen als kiemingsper

centage, grootte en levensduur. Uit de tot nu toe verzamelde gegevens over 

zaadzetting en zaadgewicht lijkt type R echter eerder beter dan slechter dan 

P te scoren (Van Damme 1983). 

Aan de keuze van de zaden gebruikt voor dit experiment kleven een aantal 

bezwaren: 

1) Gesteld dat het cytoplasmatype inderdaad '(an invloed is op de fitness in een 

terrein waar de zaden vandaan komen, dan zal een verschil in selektie het gevolg 

zijn tussen de 2 cytoplasmatypen. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat de 
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selektie in de minst "fitte" groep scherper is dan in de andere, bij een zelfde 

standplaats. Eventueel prefereren de typen een verschillende standplaats. Resultaat 

is in ieder geval dat de cytoplasmagroepen genetisch in meer afwijken dan het 

type cytoplasma. In. het transplantatieexperiment geconstateerde verschillen 

tussen R en P berusten in dat geval niet uitsluitend op een verschil in cytoplasma

type. 

Als het zaad verzameld was uit het Merrevliet dan zouden bovendien de verschillen 

die uit dit experiment blijken als gevolg van de scherpere selektie op het minst 

fitte type kleiner zijn dan door uitsluitend het type cytoplasma veroorzaakt wordt. 

2) Onafhankelijk van het voorgaande bestaat er de mogelijkheid dat het effect 

van een verschil in uitsluitend cytoplasmatype in het Merrevliet afwijkt van 

dat in het terrein van herkomst, a.g.v. een verschillend milieu. 

3) De planten kunnen zo slecht aangepast zijn dat er van eventuele verschillen 

tussen R en P niets te zien is. Alle planten gedragen zich afwijkend en dit over

schaduwt het effect van cytoplasmatype. 

4) Door zoals in het geval van het Be-zaad dit te verzamelen van MS-planten 

wordt daarmee een sele!<tie op genotypen geïntroduceerd. Elk steriliteitstype 

heeft een eigen groep daarvoor coderende genen. Door gebruik van zaad van 

MS-planten worden relatief veel steriliteitsallelen geselekteerd en daarmee daar

aan gekoppelde allelen die voor andere eigenschappen coderen. En omdat de 

MS-genen voor de 2 typen verschillen zal bij selektie daarop ook de selektie op 

andere eigenschappen die eruit volgt, voor de 2 typen verschillen. Gevolg is dus 

weer verschil in meer eigenschappen dan alleen type cytoplasma. 

In hoeverre deze bezwaren werkelijk belangrijk waren in dit experiment is niet 

na te gaan. Ook bij gebruik van meer planten zijn deze problemen niet op te 

lossen. Nodig zijn planten die in genotype identiek zijn maar alleen in cytoplasma

type verschillen. 

3.4.3. Vergelijking van de populaties 

Hoewel de proefopzet niet was afgestemd op het onderzoeken van populatiever

schillen zijn er toch wel enige conclusies te trekken. 

Tussen de 3 populaties bestaan grote verschillen in eindbiomassa en in mindere 

mate in RGR. De RGR voor de Me- en Be-populatie zijn exact gelijk. Dit betekent 

dat het groeivermogen van de Be-planten als importplanten niet kleiner is dan 

voor de eigen populatie Me. Dat is opmerkelijk omdat het extreme Me-milieu 

sterk afwijkt van dat van de Be-populatie. Wel is er verschil in eindbiomassa. 
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Me-planten zijn 1 i maal zo zwaar als BC-planten maar dit berust kennelijk niet 

op een verschil in RG R. 

Behalve door RGR wordt BM bepaald door grootte bij het inplanten en dus door 

zaadgrootte en kiemsnelheid. Het Me-zaad kiemde iets sneller maar het verschil 

is te klein om het verschil in BM te verklaren. Belangrijker lijkt het zaadgewicht. 

Het Me-zaad is gemiddeld 1.17 maal zo zwaar als het BC-zaad en verklaart zo 

32% van het BM-verschil bij gelijke RGR en TO. De berekening is als volgt: 

Zaadgewicht Me: zaadgew. BC= 1+x 

BM van Me: BM van BC= 1 +y 

Nu is (1 +x):(1 +y)= de fractie verklaard van het verschil in BM. 

Verder kan verschil in turnover nog een rol spelen maar deze is voor Me en 

BC gelijk. 

Ook het droge stofgehalte verschilt niet tussen de 2 populaties hetgeen als 

een aanwijzing opgevat kan worden dat de BC-planten niet minder goed groeien 

door de ME-platen (3.2.2). 

Wel is het gehalte aan Cationen, Ptot en Ntot significant lager dan in de Me

planten. Bij gelijke groeisnelheid wijst dit op achtergebleven opname. 

De W d-planten wijken in de bekeken eigenschappen sterk af van de andere 

populaties. Het grootste deel van de aan verschillen tussen de 5 groepen toe 

te schrijven variatie wordt veroorzaakt door het verschil van Wd met Me en 

BC (tabel 9). 

De RGR is met 3.51 veel lager dan 3.80 voor Me en BC. In 60 dagen worden Wd

planten 7.9 maal zo waar tegen 9.4 maal voor Me en BC. Na 150 dagen, 1 groeisei

zoen, is dat 180 resp. 270 maal. Deze verschillen lijken groot genoeg om in een 

terrein als het Merrevliet _waar concurrentie om licht een belangrijke rol speelt 

(3.3.4, 3.4.5.) al binnen 1 seizoen verschillen in overleving te veroorzaken. 

Toch is het verschil in RGR niet voldoende om het grote verschil in biomassa 

te verklaren. Me-planten zijn 2! maal, BC-planten 1 i maal zo zwaar. De turnover 

is 2% hoger (p> 0.10). Hoewel niet significant lijkt het toch een reëel gegeven. 

Waargenomen is dat de Wd-planten relatief meer, kortere, bredere en meer vlaklig

gende bladen vormen dan de Me- en BC-planten. De bladturnover was daarmee 

aanzienlijk groter dan voor Me en BC. Verwacht mag worden dat als de TO groter 

is dit vooral op plaatsen is met veel lichtconcurrentie omdat daar de groeiwijze 

van Wd extra nadelig is. Dit blijkt ook zo te zijn. Op locatie 1 is het verschil 

25.3-22.7. Op locatie 2 18.9-18.6. 

De belangrijkste verklaring voor het verschil in BM vormt waarschijnlijk weer 
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het aanvangsgewicht, dus kiemingssnelheid en zaadgewicht. Weliswaar kiemen 

de Wd zaden het snelst maar het zaadgewicht is zeer veel kleiner. Het BC-zaad 

is 1.35 maal zo zwaar, het Me-zaad 1.59 maal. Daarmee is voor Wd-BC 76% 

van het verschil in BM verklaard, voor Wd-Me 48%. 

Verondersteld is tot nu toe dat RGR onafhankelijk van de biomassa is. Onder 

concurrentieomstandigheden, vooral om licht, hoeft dat zeker niet het geval 

te zijn. Grootte is in dat geval erg belangrijk. Gebrek van licht resulteert in 

een lagere RGR. Mogelijk dat voor de Wd-planten de lage RGR deels veroorzaakt 

wordt door het lage aanvangsgewicht. Verwacht mag dan worden dat het verschil 

in RGR op locatie 1 veel groter is dan op locatie 2 omdat de vegetatie dichter 

is. Dit blijkt ook zo te zijn (tabel A3). 

Het drogestofgehalte is hoger dan dat van de andere populaties. De gehalten, 

Ntot, Ptot en Cationen per versgewicht zijn gelijk of iets hoger dan die van de 

Me-planten. Deze resultaten wijzen erop dat het verhoogde drogestofgehalte 

vooral door meer celwandmateriaal veroorzaakt wordt. Dit stemt overeen met 

de waarneming dat het blad van Wd-planten steviger, leerachtiger aanvoelde 

dan dat van de overige populaties. 

Samenvattend lijkt het verschil tussen Me en BC beperkt te zijn tot een verschil 

in zaadgewicht en daardoor aanvangsgewicht en eindgewicht. De iets lagere 

gehalten uit de gewasanalyse duiden op een lagere opname dan bij de Me-planten 

zonder dat dat overigens de groeisnelheid aantast dus het lijkt van weinig beteke

nis. 

Zeer waarschijnlijk kan het hoge drogestofgehalte van de Wd-planten verklaard 

worden als een aanpassing aan omstandigheden op de Westduinen. De vorming 

van veel stevigheidsweefsel zal de overlevingskansen bij droogte en vertrapping 

verbeteren. Ook het vormen van kleine, vlakliggende bladeren is· waarschijnlijk 

een aanpassing, zowel aan droogte als aan begrazing. Zo hebben deze eigenschappen 

waarschijnlijk een genetische achtergrond. In het Merrevliet een terrein volkomen 

tegengesteld aan de Westduinen zijn Wd-planten juist om deze eigenschappen 

in het nadeel. Een laag startgewicht, gekoppeld aan een lage RGR en een laagblij

vende groeiwijze zijn in het Merrevliet zeer nadelig vanwege de overheersende 

rol van de concurrentie om licht voor een rozetplant als Plantago (3 .4.5.). Opval

lend is dat de BC-planten nauwelijks voor Me onderdoen. Blijkbaar is de zuurstof

voorziening niet beperkend voor BC-planten. Het grootste verschil zit in het 

zaadgewicht. Me-zaad is opvallend groot. Mogelijk is ook dit een adaptief kenmerk. 

Waargenomen is dat kieming sterk geconcentreerd is op de weinige niet met 

mos of strooisel bedekte plekken. Van planten die blijkbaar toch tussen mos ge

kiemd waren was het hypocotyl zeer lang en kronkelend. De kiemblaadjes versche-
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nen vaak pas op 5 cm vanaf de plek waar het worteltje de grond inging. Een groot 

zaad is dan een duidelijk voordeel. 

Enkele kanttekeningen: 

1) In dit experiment worden planten met MS-ouders (BC) vergeleken met planten 

van H-ouders (Wd). Behalve dat het MS-zaad niet representatief hoeft te zijn 

voor de populatie, zoals in 3.4.2. besproken, wordt zo naast het algemene popula

tieverschil mogelijk ook nog een sextypeverschil geïntroduceerd. Dit kan van 

invloed zijn op de resultaten. 

2) In dit experiment wordt Me met Wd en BC vergeleken. Van Wd en BC is exact 

bekend welke plant type R, welk type P is. Voor Me is dit niet bekend. Gesteld 

dat cytoplasmatype van invloed is op de groei dan kan dit de resultaten beïnvloe

den. Hoe meer de R/P-verhouding in Me afwijkt van die in W d- en BC-planten 

(1/1) des te groter is de fout wanneer je de verschillen tussen Me en de andere 

populaties puur als populatieverschillen interpreteert. Er zijn aanwijzingen dat 

de Me-populatie is gefixeerd voor type P. Aan de andere kant echter blijkt uit 

de resultaten van dit experiment dat de invloed van cytoplasmatype in het niet 

valt bij verschillen tussen de populaties (3.4.1). Het onbekend zijn van het type 

bij de Me-planten vormt dan ook geen probleem. 

3.4.4. Vergelijking van transplantatieplanten met natuurlijke kiemers 

Vanwege het verschil dichtheid en hoogte van de vegetatie op locatie 1 tussen 

transplantatieplot en plot met natuurlijke kiemers is alleen locatie 2 geschikt 

voor een vergelijking. 

Er is geen verschil in sterfte geconstateerd op locatie 2 tussen Me en Nk-groe

pen. Op locatie 1 is RGR voor Me groter dan voor Nk, een gevolg van het verschil 

in beschikbaarheid van licht (3.3.4.): Op locatie 2, waar geen verschil in vegetatie 

tussen Nk- en Me-plots bestaat, is de RGR voor deNk-groepen hoger. 

Het feit dat de RGR voor de Nk-planten groter is wordt mogelijk veroorzaakt 

doordat deze planten overgebleven zijn nadat planten die te traag groeiden of 

op een minder geschikte plaats kiemden afgestorven zijn. Bij de transplantatieplan

ten is die selektie door op het Merrevlietmilieu op planten niet opgetreden. 

Verwacht mag dan worden dat de Nk82 groep een hogere RGR heeft dan de Nk83-

groep. De gelegenheid tot selektie is immers veel groter geweest want langduriger. 

De RGR van de Nk83-groep is integendeel significant groter dan die van Nk82. 

Daarmee blijkt dit verschil onverklaarbaar. 
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Ondanks het relatief groter verschil in RGR is de biomassa op 13/7 van Nk83 

zeer veel kleiner dan die van Nk82. De turnover is weliswaar voor Nk83 iets 

groter dan voor Nk82 maar dat is niet voldoende om dit verschil te verklaren. 

Waarschijnlijk is ook hier weer het gewicht bij aanvang van het experiment van 

belang, dat voor de 1982 groep veel groter was (niet gemeten). 

Het verschil in biomassa op 13/7 waarbij Me-planten gemiddeld 2 maal zo zwaar 

bleken als Nk82 planten wordt voor slech_ts een klein deel verklaard door verschil 

in RGR. Van 26/4 tot 13/7 werden Nk82-planten 15 à 16 keer zo groot tegen 

Me 18 keer. Ook het verschil in turnover kan het grote verschil in BM niet verkla

ren. Zeer waarschijnlijk was de biomassa bij start van het experiment dan ook 

al groter. Deze is niet ge.meten. 

Het drogestofgehalte van de natuurlijke kiemers is significant lager. Op locatie 

2 is dit verschil echter veel kleiner zodat dit mogelijk toegeschreven kan worden 

aan het verschil in vegetatiebedekking waarbij de sterk beschaduwde planten 

(Nk) een lager droge stofgehalte hebben. Het feit dat de snel groeiende Me-planten 

een hoger droge stofgehalte hebben lijkt anders niet verklaarbaar. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het verschil tussen de transplantatieplanten 

en de natuurlijke kiemers is de grote voorsprong die de eerste hadden door de 

voorkweek. 

3.4.5. Vergelijking van de locaties 

Voor de natuurlijke kiemers is de relatieve groeisnelheid op locatie 2 hoger 

dan op 1. Ook de eindbiomassa bij oogst is op locatie 2 hoger, voor beide Nk

groepen. Het oorspronkelijke idee (3.2.1) dat locatie 2 met een hogere waterstand 

en een lagere nutriëntengehalte een extremere groeiplaats is dan locatie 1 is 

dus niet juist gebleken. Dit geldt wel voor de maanden april en mei. De biomassa 

is dan op locatie 1 groter dan op locatie 2. Als gevolg van het dichtgroeien van 

de vegetatie op locatie 1, ook voor andere planten de beste groeiplaats, krijgen 

de planten op die plek gebrek aan licht. Op locatie 2 waar de vegetatie veel ijler 

blijft (tabel Al) is dit niet het geval. Het feit dat P.lanceolata een rozetplant 

is die niet erg hoog kan worden is bij Merrevlietomstandigheden,met hoog opgaande 

vegetatie, een nadeel. Dit lijkt bevestigd te worden door het feit dat de Wd

planten, laag blijvende planten, op locatie 1 sterker bij de andere populaties 

achterblijven dan op locatie 2 (3.3.3). Op het transplantatieplot van locatie 1 

is de vegetatie vrij z\\laar beschadigd in vergelijking met de plot van de natuurlijke 

kiemers. De eindbiomassa blijkt van deze planten op locatie 1 hoger dan op locatie 

2 en dit vormt een bevestiging van de rol van lichtconcurrentie bij het onderscheid 
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tussen de locaties. 

Tussen de locaties bestaat een groot verschil in turnover. Blijkbaar reageren 

de planten op gebrek aan licht door de oudere bladen versneld af te stoten. Waar

schijnlijk om daarmee de groei van nieuw, langer blad te bevorderen. Voor de 

Nk-planten is het verschil in turnover tussen de locaties dan ook groter dan voor 

de getransplanteerde Me-planten (ta_l;>el A3). Dit is te verwachten omdat de vegeta

tiebedekking op locatie 1 voor Nk-planten groter is dan voor Me-transplanten 

(3.3.4). 

Het hogere droge stofgehalte op locatie 2 kan mogelijk verklaard worden ook 

weer door verschil in vegetatiebedekking. Het kan als een aanpassing beschouwd 

worden om bij sterke lichtconcurrentie zo weinig mogelijk in celwandmateriaal 

te investeren. Het belangrijkste is om met het beschikbare materiaal zo hoog 

mogelijk in de vegetatie te komen. De planten kunnen dit doen door zeer lange, 

dunne en smalle bladen te vormen. Het nadeel van een te grote verdamping zal 

door de hoge vochtigheidsgraad onder in een vegetatie geen rol spelen. 

Het lagere droge stofgehalte was in het veld waarneembaar. Bladen ·onder 

in de vegetatie waren veel slapper, buigzamer en gevoeliger voor beschadiging 

dan bladen in meer open vegetatie. 

Op locatie 2 speelt lichtconcurrentie nauwelijks een rol. De planten zijn er 

ook meer geëxponeerd. Dun blad zou daar nadelig zijn. 

Samenvattend: Het voornaamste verschil tussen de locaties als groeiplaats 

voor P.lanceolata is het verschil in vegetatiebedekking en daarmee lichtconcurren

tie. 
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4. Plaggenexperiment 

4.1. Inleiding 

Doel van dit experiment is analoog aan de transplantatieproef in het Merrevliet, 

een eventueel verschil in fitness tussen R en P aan te tonen dat de relatief lage 

MS1-frequentie in natte hooilanden kan verklaren. 

Nadeel van de Me-proef is dat de proefomstandigheden niet in de hand gehouden 

konden worden. Zo bleek in het voorj~ar van 1983 het slootpeil in de omringende 

polder lager dan in andere jaren te zijn. Dit zou kunnen resulteren in een hoger 

zuurstofgehalte in de bodem in het Merrevliet. De resultaten van het experiment 

konden hierdoor sterk beïnvloed worden. Juist het zuurstofgehalte werd veronder

steld een belangrijke rol te spelen in fitnessverschil tussen R en P in natte hooilan

den. 

Een andere complicatie vormde de vraat. door slakken, die de groei van de planten 

sterk beïnvloedde (Hfdst. 3). 

Gekozen werd daarom voor een opstelling waarin de omstandigheden beter 

controleerbaar waren en waarin het tevens mogelijk was enige relevante milieufac

toren te variëren. Het effect van grondwaterstand en aanwezigheid van vegetatie 

op de groei is bekeken. Grondwaterstand omdat dit de belangrijkste factor is 

waarin natte hooilanden afwijken van de overige terreinen. Daardoor is dit een 

belangrijke kandidaat om het verschil in MS1-frequenties van natte hooilanden 

t.o.v. overige terreinen te verklaren. 

Vegetatie omdat concurrentie om licht en nutriënten een eventueel fitnessverschil 

tussen R en P mogelijkerwijs duidelijker laat uitkomen. Lichtconcurrentie is 

een belangrijk gegeven voor Plantago lanceolata in natte hooiland situaties (Hfdst. 

3). 

Beter dan in de Merrevlietproef is het mogelijk te bekijken niet alleen of er 

verschil in fitness is maar ook of dat verschil afhankelijk is van het milieu, in 

dit geval grondwaterstand en vegetatiedek. 

De verwachting is dat als de MS1-frequentie in natte hooilanden verlaagd is 

als gevolg van de hoge grondwaterstand dat dan een verschil in fitness tussen 

Ren P toeneemt bij een hogere grondwaterstand. 

Dit experiment kan geen antwoord geven op de vraag of zuurstofgebrek een 

rol speelt bij een fitnessverschil tussen R en P. Een verschil in grondwaterstand 

geeft niet alleen een verschil in zuurstofgehalte in de bodem. Ook zuurgraad, 

beschikbaarheid van nutrienten en vorm waarin deze beschikbaar zijn en aanwezig

heid van (toxische) afbraakprodukten verschillen (W. v .Doorn 1978), zie Hfdst. 

5. 
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4.2. Proefopzet 

Plantjes zijn uit zaad gekweekt en na enige tijd ingeplant in de proefopstelling. 

Het zaad gebruik voor dit experiment is geoogst van MS-planten in de tuin van 

het Biologisch Centrum in Haren (1981). Deze planten zijn oorspronkelijk afkomstig 

uit de zelfde populatie als de BC-planten in het Me-experiment, zie 3.2.1 voor 

beschrijving van terrein. Wat betreft de aard van de gebruikte zaden in dit experi

ment gelden hetzelfde soort bezwaren als in het Me-experiment (3.4.2.). Zo zijn 

er 2 zaadgroepen in het vervolg aangeduid als R en P. 

In de Vlaardingse Vlietlanden, op de plaats van plek 2 (fig. 9, tabel Al) van 

de vegetatieanalyse werden op 3 juni 12 dikke plaggen uit de bodem gestoken 

met de vegetatie erop. Vegetatie en MS-frequenties kwamen overeen met die 

van de locaties in het Me-experiment. Het steken van plaggen in het Merrevliet 

zelf bleek niet mogelijk. De plaggen werden in water gezet, met een waterstand 

van -10 cm, avereekomend met de natuurlijke situatie. Op 6 juni werden de plaggen 

in emmers gezet van 25 x 25 cm, 28 cm diep. De plaggen waren precies op de 

maat van de emmers gestoken. Door middel van een hevelsysteem stonden de 

emmers in contact met een waterreservoir waarin de waterstand constant werd 

gehouden. In 6 emmers werd een waterstand van -5 cm aangebracht, in de andere 

6 -25 cm. In elk van deze 2 groepen werd van 3 emmers de vegetatie boven 10 

cm weggeknipt. Dit laatste om de getransplanteerde planten kans te geven goed 

aan te slaan. 

Emmers eri reservoirs werden in de bodem ingegraven die rondom met aluminiumfo

lie werd afgedekt. Dit om onnatuurlijke en schadelijke temperatuursverschillen 

en opwarming van de plaggen te voorkomen. 

De opstelling staat in fig. 18. 

Op 30 juni werden de plantjes na voorkweek (3.2.1.) in de emmers gezet, in 

een grit van 5x5 plantjes, op onderlinge afstand van 4 cm. Type R en P werden 

om en om ingeplant. Totaal in het experiment 300 planten, 150 per type. De 

lange period (24 dagen) tussen installatie van de plaggen en inplanten diende 

om vegetatie en bodem in de plag zich enigszins te laten herstellen. Direkt na 

het overbrengen in de emmers was de veenafbraak in volle gang getuige de rot

tingsgeur. Na ongeveer 2 weken was deze geur verdwenen en het grondwater 

betrekkelijk helder. 

4.3. Metingen 

Direkt na het inplanten werd de biomassa geschat door de plantjes op te meten. 

Een 2e meting werd uitgevoerd op 20 augustus, een derde op 5 oktober. 
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Fig. 22. Proefopstelling Plaggenexperiment. 
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Fig. 23 • Overzicht van variantieanalyse Plaggenexperiment. 
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De planten in de emmers met vegetatie hadden bij de 2e en 3e meting bladen 

(max. 5), alle rechtopstaand , lang en dun. In de emmers zonder vegetatie hadden 

de planten veel meer bladen (10-15) die breed, kort en platliggend waren. 

In het Merrevliet zijn planten verzameld, gemeten en gewogen die dezelfde 

vorm als bovengenoemde planten hadden. Op grond hiervan is een nauwkeurigste 

schatting berekend voor de biomassa uit de bladparameters, en deze is toegepast 

op het plaggenexperiment (zie 8.5). Alleen groene bladen zijn meegenomen in 

de metingen. 

De verzorging tussen de metingen door beperkte zich tot het onderhouden 

van het waterpeil en het wegvangen van slakken. 

4.4. Berekeningen en analyse van de resultaten 

Evenals in het Me-experiment zijn relatieve groeisnelheid RGR en eindbiomassa 

(op 20 augustus) BM als maat voor fitness gebruikt (3.2.3.). Aangezien het experi

ment vervolgd diende te worden tot in 1984 werd de biomassa a.h.v. bladparameters 

geschat zodat de planten niet geoogst hoefden te worden. Bij de meting direkt 

na inplanten is niet de gemiddelde breedte van de bladen bepaald. Deze is op 

10 mm gesteld voor elke plant. Gebruikt is vervolgens de formule voor planten 

in emmers met vegetatie omdat ze daar op leken. Het resultaat is de beginbiomassa 

in het vervolg aangeduid als START. 

De RGR is berekend als LN(BM/START)/T met T= tijd in dagen tussen inplanten 

en meting rond 20 augustus(~ 51 dagen, verschilt per emmer en behandeling). 

De oktobermeting is niet in de berekeningen betrokken omdat de planten toen 

al aan het afsterven waren (vorming winterrozet). Omdat geen metingen tussendoor 

zijn verricht is niet bekend hoeveel nieuw bladmateriaal er in werkelijkheid is 

gevormd en hoeveel er is afgestorven. De werkelijke RGR is dus niet bekend 

maar zal sterk positief gecorreleerd zijn met de hier berekende RGR. 

De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van covariantieanalyse (3.2.3.). 

Een overzicht staat in fig. 23. Als covariabele werd mate van vraat meegenomen. 

Vraat is genoteerd als 1 voor aanwezig en 0 voor afwezig. Als 2e covariabele 

werd in sommige analyses START meegenomen. Met name BM wordt in sterke 

mate door gewicht bij inplanten bepaald waarvoor gecorrigeerd dient te worden, 

zie 3.2.3 en 3.4.3. 

De relatie tussen START en RGR is wat onduidelijk. Enerzijds kan een hoge START 

een hogere RGR tot gevolg hebben door een betere positie in de lichtconcurrentie. 

Anderzijds kan een hoge relatieve groeisnelheid als intrinsieke planteigenschap 

een hoge START tot gevolg hebben. In het eerste geval is RGR corrigeren voor 
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START juist, in het tweede geval wordt dan een belangrijke planteigenschap 

grotendeels geëlimineerd. Daarom is de analyse zowel met als zonder START 

als covariabele uitgevoerd. 

4.5. De resultaten 

Bij de meting op 2 0 augustus bleken 2 P-planten gestorven, beide in een emmer 

met vegetatie, een bij hoge, een bij lage waterstand. 1 Plant kwam tot bloei, 

in emmer zonder vegetatie, bij een lage waterstand. 

Opvallend was dat de planten in de emmers zonder vegetatie het blad plat 

tegen de grond gedrukt hadden, vooral in de emmers met hoge grondwaterstand. 

Een overzicht van de resultaten, gemiddelden en standaardafwijking per type 

en per behandeling en emmernummer staat in tabel 13. Deze gegevens zijn geba

seerd op de gegevens per emmer, zie tabel A6. 

In figuur 24 en 25 staan de gegevens voor RGR resp. BM en START in grafiek 

uitgezet. 

Tabel 14 geeft F-waarden en significanties van het effect van de factoren 

voor de belangrijkste analyse, met inbegrip van alle emmers. Uit deze eerste 

analyse waarvan de resultaten in tabel 13 en 14 staan kwamen enkele opmerkelijke 

feiten naar voren. 

In de emmers met vegetatie bleken vrij veel planten kleiner te zijn dan bij 

het inplanten, vooral in emmers met hoge grondwaterstand. Dit resulteert in 

een negatieve berekende RGR. De spreiding in BM en RGR is in deze emmers 

dan ook relatief groot (tabel13, figuur 24, 25). 

In 2 van de vier emmers met nummer 1 bleek de RGR voor R groter dan voor 

P terwijl in 9 van de 12 emmers de RGR voor P groter bleek. Zie hiervoor tabel 

15 waarin het verschil in RGR tussen P en R per emmer aangegeven staat. Voor 

de RGR werd voorts een significant effect gevonden van het emmernummer 

EN. Ook bleek een significant effect van de interakties TYPE*EN (p < 0.05) en 

TYPE*GWST*VEG (p= 0.07). Voor BM bleek de situatie nog gecompliceerder 

met, net als bij de RGR, significante interakties tussen TYPE en EN (p= 0.07) 

en TYPE*GWST*VEG (p= 0.09). Bovendien werden voor BM significante interakties 

gevonden tussen GWST en VEG en tussen GWST*VEG*EN (gegevens tabel 14). 

Verder bleek dat in 2 van de 3 emmers met hoge waterstand en een vegetatiedek, 

juist in de emmers met grote spreiding in de gegevens, de RGR voor R hoger 

dan voor P terwijl in 9 van de 12 emmers die voor P groter was (zie tabel15). 

Uit deze tabel is tevens af te lezen dat in de emmers met nummer 1 het verschil 

in RGR tussen R en P klein is of dat RGR van R groter is dan van R. Voor BM 

geldt iets dergelijks. 
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STAHT BM RGR n 
EN nr. 

275 80 1251 810 226 153 98 
2 276 87 1235 '.862 235 146 100 

3 277 86 1359 836 257 150 100 

GWST -22 cm 

+V 279 75 643 297 154. 90 74 
-V 286 84 2355 728 421 68 75 

Gl~ST -2 cm 

+V 253 66 336 150 39 96 74 
-V 285 104 1745 756 338 105 75 

GWST -25 cm 

EN1 271 146 1377 855 272 74 49 
EN 2 283 133 1572 953 283 89 50 
EN 3 292 122 1548 773 292 77 50 

GI~ST -5 cm 

EN1 ?.77 160 1053 728 277 87 49 
EN 2 268 134 899 591 268 85 50 
EN 3 263 164 1170 855 263 83 50 

EN 1 

R 284 ?1 1280 832 235 142 50 
p 266 90 1150 783 208 177 48 

EN 2 

R 276 83 1123 805 219 140 50 
p 275 87 1348 901 252 151 50 

lli..l. 
R 273 86 1270 819 l42 150 49 
p 282 74 1449 844 2T3 147 51 

Tabel 13. Gemiddelden en standaarddeviaties,per behandeling, 

per emmernummer en cytoplasmatype. Op basis van gegevens 

Tabel A6. 

toelichting; RGR in % per dag;x100 

n = aantal planten waarover de gegevens 

berekend zijn 
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Fig. 24. Gemiddelde en standaarddeviatie per emmer en per ty·pe 
voor de relatieve groeisnelheid RGR.(per dag) 
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Fig. 2~. Gemiddelde en standaarddeviatie per emmer en per type 
voor de geschatte biomassa bij inplanten (START),gearceerd,en 
de geschatte biomassa op 20 augustus (BM). 



BM RGH 

factor I F p F p 

-
TYPF. ( R vs P) -2.81 0.10 -1.52 ns 

GWST (-25 vs -5) 48.31 *** 85.14 ::1:::1:::1: 

VEG (-V vs +V) 603.21 *** 687.98 *** 
EH (1,2,3) 2.01 ns 3.78 ::1: 

EN 1 VS 2 -1 .16 ns 

EN 1 vs 3 -7.40 ** 
TYPE x FN 2.6·; 0.07 3.24 ::1:: 

GHST x VEG 8.08 ** --:.:.07 ns 

Gl-IST x EN 3.15 * 1.37 ns 

TYPE x G'•IST x VEG 2.92 0.09 3.26 0.07 

GHf,T x VEG x EN 4.05 * 1.45 ns 

covnriabele 

START 30.27 ::I:H -16.93 *** 
VRT ------ -0.64 ns 

Tabel 14. F-waarden en significanties 

voor het effect van de factoren 

behandeling,type,emmernummer en de 

covariabelen START en VRT, Alleen de 

significante interacties zijn gegeven. 

Uitgebreid overzicht in Tabel A?. 

Voor RGR,per emmer 

r ffilll r, rn UI !I Tri er 

i':ehD ttd E-l ütt_ ï 2 J 

-2) ctn, -V -0.0) 0.15 0.30 

-? 1
,; Clli' +V \._). 12 0.40 0.26 

-5 cm,-IJ 0.03 0.73 0.29 

-5 Cfli,+V -1. 18 -O.OJ 0.39 

gAm. per nr. -0.27 .Q.Jl O.Jl 

Voor mi, per em111e r. 

l<~nune rnumme r 

Behande1in.'~ 1 2 J 

-25 cm,-V -259 207 -81 

-25 cm, tV -74 175 156 

-5 cm, -V -77 567 544 

-5 cm,+ V -109 _lf9 96 

gem. per nr. -1')0 225 179 

Tabel 15. Verschil tussen type R en P 

(P-R),per emmer. 

I 
0") 

~ 
I 
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Deze onregelmatigheden in bepaalde emmers was reden om enige analyses 

uit te voeren waarin deze emmers werden uitgesloten. Het feit dat de interaktie

termen TYPE*EN en TYPE*GWST*VEG even belangrijk bleken als het hoofdeffect 

TYPE maakte analyses noodzakelijk waarin deze termen minder belangrijk waren. 

Analyses werden uitgevoerd op de emmers zonder de nummers 1, op uitsluitend 

de emmers zonder vegetatie en op de emmers met vegetatie, zonder de nummers 

1. De resultaten van alle analyses staan in tabel A 7. 

Aan- of afwezigheid van vegetatie blijkt de belangrijkste groeibeïnvloedende 

factor te zijn in dit experiment, zowel voor RGR als voor BM. Grondwaterstand 

volgt daarna met een F-waarde die een factor 10 lager is dan die voor vegetatie

aanwezigheid. Aanwezigheid van vegetatie en een hoge grondwaterstand zorgen 

voor een lage BM en RGR. Dit komt overeen met de waarneming op 5 oktober 

dat veel planten in de emmers met vegetatie gestorven waren, voor het overgrote 

deel in emmers met hoge grondwaterstand. 

START blijkt zeer significant te correleren met zowel BM, positief, als met 

RGR, negatief. Dit laatste is opvallend en tegen de verwachting in. 

De significanties van het effect van cytoplasmatype blijken zwak (p>O.l 0 voor 

RGR, p= 0.10 voor BM, bij analyse van alle emmers). Het weglaten van de emmer

nummers 1 uit de analyse (tabel 15) laat zien dat in de overige emmers de RGR 

voor P significant hoger is dan die voor R (p< 0.05). In tabel 15 is te zien dat 

de emmers met nummer 1 sterk afwijken. 

Het weglaten van de emmers met vegetatie, dat zijn de emmers met grote sprei

ding in de gegevens en waarin in 2 gevallen de RGR van R groter is dan die van 

P (tabel 15), laat zien dat in de emmers zonder vegetatie het verschil in RGR 

en BM in het voordeel van P iets groter is. 

Hetzelfde geldt voor de analyse over de emmers 2 en 3, met vegetatie. In deze 

emmers is het verschil tussen P en R ten voordele van P iets significanter, met 

p= 0.09 voor RGR (p > 0.10 voor alle emmers) en p= 0.11 voor BM(p=0.10 voor 

alle emmers). 

De interaktie tussen TYPE en EN blijkt bij weglaten van de emmernummers 

1 geheel verdwenen. Ook binnen de emmers zonder vegetatie en met vegetatie 

zonder de nummers 1 is er geen significant effect van deze interaktie. 

De interaktie tussen grondwaterstand en vegetatie bestaat over alle emmers 

alleen voor BM. Binnen de emmers met nummer 2 en 3 ook voor de RGR. 

Precies hetzelfde geldt voor de interaktie tussen grondwaterstand en emmernum

mer. 

De 3-voudige interaktie TYPE*GWST*VEG blijkt voor RGR behalve voor alle 



-69-

emmers ook binnen de emmers met nummer 2 en 3 te bestaan. 

GWST*VEG*EN is voor RGR bij alle emmers niet significant, ook niet zonder 

de nummers 1. Wordt RGR echter voor START gecorrigeerd dan bestaat er een 

significante interaktie. 

4.6. Discussie 

4.6.1. Effect van overige factoren 

De aan- of afwezigheid van vegetatie blijkt in dit experiment veruit de meest 

invloedrijke factor voor groei te zijn. Deze bevinding komt overeen met wat 

uit de resultaten van het Me-experiment volgde (3.3.5 en 3.4.5). Opvallend is 

de interaktie die gevonden werd tussen grondwaterstand en vegetatie voor BM. 

Tabel 13 en fig. 25 laten zien dat het effect van lagere grondwaterstand bij afwe

zigheid van vegetatie groter is dan in emmers met vegetatie. Gezien de grote 

invloed van de vegetatie lijkt de meest aannemelijke verklaring te zijn dat de 

planten in emmers met vegetatie niet goed kunnen profiteren van een lagere 

grondwaterstand. Waarschijnlijk is licht een sterk beperkende factor. Bij de metin

gen in augustus en oktober bleken veel plantjes diep onder in de dichte vegetatie 

te zitten. 

Daar komt bij dat in de emmers met vegetatie bij lagere grondwaterstand ook 

de vegetatie zelf beter zal groeien. Een schatting van de bedekking aan vegetatie 

op 3 oktober geeft een bedekking van 90% te zien, met weinig overlappende 

bedekking voor de emmers met hoge grondwaterstand. In de emmers met lage 

grondwaterstand was de bedekking 100% met veel overlap. Het gunstige effect 

op de groei van Plantago wordt daardoor verminderd door de sterkere concurrentie 

om licht en nutriënten. 

De situatie in de emmers met nummer 2 en 3, voor RGR is precies andersom. 

Het verschil in RGR bij aanwezigheid van vegetatie tussen hoge en lage waterstand 

is groter dan bij zonder vegetatie, en dit is significant (tabel A7). De verklaring 

ligt in de aard van RGR als maat voor de groeisnelheid. In tabel 13 staan voor 

de RGR in emmers met vegetatie als gemiddelden 0.0154 voor lage, en 0.0039 

voor hoge grondwaterstand. Voor emmers zonder vegetatie zijn dat resp. 0.0421 

en 0.0338. Het absolute verschil in RGR is in de emmers met vegetatie groter. 

Echter, hieronder staat vermeld hoeveel zwaarder de planten na 51 dagen met 

deze RGR's geworden zijn: 
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RGR BM Behande 1 ing: 

0.0154 2 .18*START met vegetatie, -25 cm 

0. 0034 1.22*START met vegetatie, -5 cm 

0.0421 8.19*START zonder vegetatie, -25 cm 

o. 0338 5.45*START zonder vegetatie, -5 cm 

Het absolute verschil in BM is in de emmers met vegetatie groter dan in de emmers 

zonder, zoals ook gevonden in dit experiment. 

Bij analyse van de gegevens bleek voor de RG R een significant effect van het 

emmernummer (figuur 24). Er is enig systematisch verschil in positie tussen 

de nummers (fig. 22). Mogelijk is het effect toe te schrijven aan dit positieverschil. 

Een mogelijke verklaring zou nog kunnen liggen in de methode van inplanten. 

De planten werden ingezet in volgorde van emmernummer 1 naar 3. Echter tussen 

de emmers is geen systematisch verschil in START te constateren (fig. 25, tabel 

13). Bovendien zou dan vooral BM een significant emmereffect tonen omdat 

deze meer met START samenhangt dan de RGR. Dat is echter niet het geval. 

De conclusie luidt dan ook dat het significante EN-effect eerder op positieverschil 

berust. 

De interaktie tussen grondwaterstand en emmernummer voor BM (p < 0.05, 

tabel 14) heeft de volgende achtergrond (tabel 13). Het verschil in BM tussen 

hoge en lage waterstand is in emmers met nummer 2 veel groter, nl. 673, dan 

in de andere emmers, 324 en 378 voor resp. de nummers 1 en 3. De reden hiervan 

is onduidelijk. 

De drievoudige interakties TYPE*GWST*VEG en GWST*VEG*EN zijn erg moeilijk 

verklaarbaar en bovendien niet zeer duidelijk. Er is dan ook niet naar een verklaring 

hiervoor gezocht. 

Het begingewicht is na de grondwaterstand en de vegetatie de meest invloedrijke 

factor voor groei. 

De sterke positieve correlatie tussen BM en START spreekt voor zichzelf. Overi

gens blijkt dat .het nalaten van de correctie voor START geen grote invloed heeft 

op de resultaten. In tabel A7 zijn niet de resultaten van de analyse over alle 

emmers, met START als covariabele gegeven, voor de RGR omdat deze nauwelijks 

afwijken van de analyse zonder ST ART als covariabele. Tabel A 7 laat zien dat 

binnen de emmers met nummer 2 en 4 en binnen de emmers met vegetatie met 

nummers 2 en 3 hetzelfde geldt. 

Het feit dat de sterke correlatie tussen RGR en START negatief is lijkt in tegen

spraak met de veronderstelling dat een hoog aanvangsgewicht resulteert in een 
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hogere RGR door een betere positie in de competitie om licht (Hfdst. 3). Dat 

is echter niet het geval. 

Uit tabel A 7 blijkt dat weglaten van de emmers met nummer 1 de F-waarde 

voor het START-effect verdubbelt en dat in de emmers zonder vegetatie de 

F-waarde 2 i maal zo hoog is als voor alle emmers. Daarentegen is voor de emmers 

met vegetatie, zonder de nummers 1, de relatie tussen START en RGR maar 

heel zwak (F= 2.94). Dit is aan de hand van het bovenstaande verklaarbaar. De 

negatieve relatie is het sterkst in emmers zonder vegetatie en heel zwak in de 

emmers met vegetatie. De gevonden waarde van 2.94 voor F zou als de emmers 

met nummer 1 erbij genomen waren nog kleiner zijn omdat, zoals aangetoond, 

weglaten van deze emmers de relatie versterkt. 

Dit is een aanwijzing dat er toch sprake is van een positief effect van START 

op RG R in verband met de concurrentie om licht. 

Het feit dat de gevonden relatie negatief is valt nu niet anders te verklaren dan 

door aan te nemen dat er biologisch nauwelijks enige relatie is tussen het aanvangs

gewicht en de relatieve groeisnelheid in dit experiment. In dat geval zal een 

hoge START samengaan met een lage berekende RGR omdat START in de bereke

ning voor de RGR in de noemer staat RGR= LN(BM/START)/T. Blijkbaar is de 

biomassatoename bij grote planten relatief geringer dan bij kleine planten. 

4.6.2. Vergelijking van de cytoplasmatypen 

De significantie van het effect van TYPE kan niet rechtstreeks vertaald worden 

naar een verschil in fitness tegen R en P. Ook de interakties tussen TYPE en 

overige factoren moeten meegenomen worden. De significantie van sommige 

interacties was hier zelfs van dezelfde grootte-orde als de significantie voor 

het TYPE-effect zelf. Het weglaten van de emmernummers 1 uit de analyse 

had tot gevolg dat de interaktieterm TYPE*EN wegviel, voor de RGR. In tabel 

15 is de oorzaak hiervan te zien. In de emmers met nummer 1 is de RGR voor 

P minder groter dan R dan in de andere emmers. In 2 gevallen is de RGR voor 

P zelfs kleiner. Tussen de emmers 2 en 3 is geen verschil. Daarmee is deze interak

tieterm verklaard maar wat- de achterliggende oorzaak is voor de afwijking in 

de nummers 1 blijft_ geheel onduidelijk. Dit zelfde verschijnsel verklaart tevens 

waarom weglaten van de nummers 1 de significantie voor het verschil in RGR 

tussen de typen sterk vergroot (p< 0.01). 

Het weglaten van de emmers met vegetatie geeft een iets hogere significantie 

voor het verschil R-P. Dit is zeer waarschijnlijk geheel toe te schrijven aan het 

wegvallen van 2 emmers waarin de RGR voor R groter is dan die voor P (fig. 

24, tabel15). 
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Het algemene beeld dat uit dit experiment naar voren komt is een zwak signifi

cant hogere groeisnelheid voor P dan voor R. In sommige behandelingen is de 

significantie groter, maar er zijn geen harde argumenten om bepaalde behandelin

gen uit te sluiten. Behalve mogelijk de emmers met hoge waterstand en met 

vegetatie, vanwege de grote spreiding in de gegevens. Dat is echter juist de behan

deling waarin verschillen tussen P en R ten voordele van P het duidelijkst zouden 

moeten uitkomen (4.1). Hier immers is de grondwaterstand hoog waar type R 

volgens de hypothese niet goed tegen kan. En de aanwezigheid van vegetatie 

zou een eventueel verschil kunnen versterken. Maar juist bij deze behandeling 

is R fitter dan P. Het feit dat er in het algemeen geen interaktie bestaat tussen 

type en grondwaterstand of vegetatie maakt het onwaarschijnlijk dat deze factoren 

een rol spelen bij het voorkomen in lage frequenties van MSl in natte hooilanden. 

Deze conclusie kon ook uit de gegevens van het Me-experiment getrokken worden. 

Evenals bij het Me-experiment kan gezegd worden dat de resultaten kunnen 

wijzen op een verschil in groeisnelheid in de eerste fase na kieming (dat belangrijk 

kan zijn voor de overleving in een latere fase). Een verschil in groeisnelheid werkt 

cumulatief door en kan uitmaken of een plant tot zaadzetting komt.'-Dit verschil 

lijkt echter niet gerelateerd aan 2 voor natte hooilanden zeer belangrijke kenmer

ken, nl. de hoge grondwaterstand een de dichte vegetatie. 
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5. Cilinderexperiment 

5.1. Inleiding 

In hoofdstuk 1 is de rol van zuurstof in de bodem en de hypothese dat een verschil 

in fitness tussen typen R en P samenhangt met een verschillende tolerantie ten 

aanzien van lage zuurstofgehaltes in de bodem genoemd. Uitgaande van deze 

hypothese is in dit experiment bekeken of er verschillen in morfologie in het 

wortelstelsel zijn die deze verschillende tolerantie mede kunnen verklaren. 

Een plant kan op verschillende manieren aangepast zijn aan een laag zuurstofgehal

te in de bodem: 

- Door een efficiëntere opname van de beschikbare zuurstof. Dit kan bijvoorbeeld 

door de diffusieweg te bekorten d.m.v. dunnere wortels. 

- Door een efficiënter gebruik van de opgenomen zuurstof. Er is vastgesteld 

dat de ademhalingsefficiëntie van MS1-planten lager is dan die van H2-planten 

(Kuiper en Rogaar, 1982). 

- Door d.m.v. luchtkanalen zuurstof afkomstig uit de lucht naar d'e wortels te 

transporteren. Dit verschijnsel is wijd verbreid onder moerasplanten (Smirnoff 

en Crawford, 1983) maar ook soorten van een drogere standplaats kunnen bij 

inundatie aerenchymvormen (van Doorn 1981). 

Een verschil in bewortelingsdiepte en bewortelingsprofiel kan een aanwijzing 

vormen voor een verschillende tolerantie t.a.v. lage 02-gehalten. In geïnundeerde 

bodems zullen minder tolerante planten minder diep kunnen wortelen. Een ondiepe 

beworteling kan echter ook als oorzaak hebben een geringere groeicapaciteit 

van de plant zonder dat deze met het 02-gehalte samenhangt. In het eerste geval 

is ondiepe beworteling meer een oorzaak, in het tweede meer een gevolg van 

tragere groei. Mogelijk is op grond van het profiel uit te maken wat er aan de 

hand is. In fig. 26 zijn 3 wortelstelsels getekend. Profiel A wordt gedacht op 

te treden wanneer de plant van plant B verschilt in tolerantie van lage 02-gehalten. 

Proef C geeft weer de situatie wanneer plant C minder snel groeit dan B zonder 

dat het 02-gehalte een rol speelt. 

Verder kan ook een juiste proefopzet uitsluitsel geven. Als zonder inundatie geen 

verschil in groei of beworteling optreedt tussen planten maar met inundatie wel 

dan ligt het voor de hand dat anaerobie daarvan de oorzaak is. In het geval van 

de 2 cytoplasmatypen zal dit in een analyse tot uiting moeten komen in de interak

tieterm type * grondwaterstand. 

In dit experiment is gekeken naar aerenchymvorming, ·het bewortelingsprofiel 
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Fig. 27 Drie denkbare wortelprofielen. A = plant met een 
zelfde groeicapaciteit als plant B maar minder tolerant 
t.a.v. een laag zuurstofgehalte. C = plant met een groei
capaciteit die geringer is dan van plant B maar met een 
zelfde tolerantie t.a.v. een laag zuurstofgehalte. 

A B c 

grondoppervlak 

grondwaterspiegel 

Fig. 27A. Proefopstelling cilinderexperiment. 

-40 cm -40 cm 

water 

Fig.27B. Opstelling van de 
planten in een cilinder bij 
aanvang van het. experiment. 
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en worteldikte. Van Plantago lanceolata is bekend dat aerenchum gevormd kan 

worden, zij het in geringe mate, onder anaerobe omstandigheden (Bos 1978; van 

Doorn 1978). 

Nodig is een proefopzet waarin planten van beide typen opgroeien op geïnundeer

de en niet-geïnundeerde bodems en waarin zich natuurlijke wortelstelsels ontwikke

len. Een waterculture is voor dit doel minder geschikt. De wortel in waterculture 

zijn dunner dan die zich in bodems ontwikkelen. Aangezien in watercultures geen 

gradiënt in 02-gehalte bestaat zullen de verschillen in profielen van fig. 26 niet 

voorkomen. Bovendien is in een waterculture niet zo'n laag 02-gehalte te realiseren 

als in geïnundeerde bodems zodat een eventueel verschil tussen R en P in gedrag 

t.a.v. lage 02-gehalten minder goed tot uiting komt (6.1. en 6.5.2.). 

5.2. Opzet en metingen 

Doorzichtige plastic zakken werden gevuld met zandige tuinaarde en geplaatst 

in 4 eveneens doorzichtige prerspex cilinders van 50 cm hoogte en 18.5 cm doorsne

de. De proefopstelling staat in fig. 27 A. 2 Cilinders werden in een met watergevul

de bak gezet. D.m.v. een buisje dat centraal in de cilinders uitmondde stonden 

de cilinders in open verbinding met het water. In deze cilinders werd een water

stand van 40 cm onder het bodemoppervlak aangehouden (-40 cm). 2 Andere cilin

ders stonden d.m.v. een hevelsysteem in contact met een waterreservoir. Water 

werd toegevoerd in de cilinder via een aan alle zijden geperforeerd buisje dat 

centraal in de cilinder stond. In deze cilinders werd een waterstand aangehouden 

tot boven het grondoppervlak (~ 0.5 cm). De plastic zak diende om de grond bij 

oogst van de planten zonder verstoring van het profiel uit de cilinder te kunnen 

krijgen. Het gebruikte type grond is makkelijk van de wortels te spoelen en heeft 

als voordeel boven zilverzand dat bij inundatie veel lagere 02-gehalte bereikt 

worden dan met zilverzand mogelijk is (mond. med. W.v.Doorn). 

Het zaad gebruikt in dit experiment is afkomstig van H-planten uit de tuin 

van het Biologisch Centrum in Haren (1981). Deze planten waren zelf afkomstig 

uit de Westduinen (3.2.1.). Ook hier gelden weer de bezwaren die aan de keuze 

van zaad uit andere populaties dan die van natte hooilanden kleven (3.4.2.). 

Op 21/7 werden 60 zaden van elk type te kiemen gelegd in petrischalen. Methode 

van selektie van de zaden en tot kieming brengen is als die beschreven in 3.2.1. 

Op 26/7 werden in elke cilinder 20 plantjes ingezet. Op dat moment was nog 

geen eerste blad gevormd. De opstelling staat in fig. 27B. Het aantal ingezette 

plantjes was het dubbele, 40 van elk type, 10 per cilinder, van het aantal waarmee 

het experiment zou worden uitgevoerd. Ten eerste om de verliezen a.g.v. sterfte 

op te kunnen vangen. De proefopzet was vrij klein zodat eigenlijk geen van de 
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40 planten waarmee het experiment werd uitgevoerd gemist kon worden. In de 

tweede plaats waren de extra planten nodig om een nauwkeurig biomassaschatting 

te maken (5.3 en Hfdst. 8). 

Het vochtgehalte van de bodem in de niet-geinundeerde cilinders bedroeg bij 

inplanten 7(gewichts)%. Bij inplanten werd een keer water gegeven om het boven

laagje vochtiger te maken om de planten te laten aanslaan. Daarna werd alleen 

nog geneveld. In de geïnundeerde cilinders were aanvankelijk ~en waterstand 

aangehouden van -2 á -3 cm, ook weer om de plantjes te laten aanslaan. 

In dit experiment werd gekozen voor het inunderen van kiemplantjes in plaats 

van oudere planten. Worden oudere planten geïnundeerd dan geeft dit een schokef

fect. Verschil in groeisnelheid tussen de typen kan dan in principe ook toegeschre

ven worden aan een verschil in tolerantie t.a.v. dit schokeffect en niet alleen 

dan verschil in tolerantie van inundatie. Bovendien vindt aanpassing aan anaerobie 

mogelijk al in een vroeg stadium plaats en leidt tot verschillen in groei tussen 

R en P die bij gebruik van oudere planten niet optreden. Verder heben onder 

natuurlijke omstandigheden de planten al in het kiemplantenstadium met de hoge 

grondwaterstand te maken. In het Merrevliet viel bijvoorbeeld op dat het kiemwor

teltje bij natuurlijke kiemers tot 5 cm horizontaal over het oppervlak voortgroeide 

alvorens de bodem in te gaan. Bij experimenten bleek dit gedrag ook voor te 

komen, bij een geïnundeerde bodem. Bij ongeinundeerde bodems groeide het wortel

tje direkt de grond in (v.Doorn 1981). 

Op 4/8 werden de extra niet-geïnundeerde planten geoogst. De waterstand 

in de geïnundeerde cilinders werd geleidelijk opgetrokken tot ~ 0.5 cm op 4/8. 

Op 8/8 werden de extra geïnundeerde planten geoogst. De te oogsten planten 

werden per paar random gekozen. Bladlengten en -breedten, vers- en drooggewicht 

van de geoogste planten werd bepaald, en bladlengten en breedten van de niet

geoogste planten. 

De cilinders werden aan de buitenzijde met aluminiumfolie afgedekt om de 

beworteling langs de buitenzijde niet door licht te laten afremmen. 

2 Cilinders werden 42 dagen na inplanten geoogst. De tweede niet geïnundeerde 

cilinder werd na 77 dagen, de tweede geïnundeerde na 82 dagen geoogst. Dit 

verschil in lengte van de groeiperiode maakte het mogelijk het effect van de 

toename in concurrentie na te gaan op groeisnelheid, d.s. gehalte en spruit/wortel 

verhouding van beide typen. Bij de eerste oogst was van concurrentie nauwelijks 

sprake, bij de tweede oogst speelde het een belangrijke rol. De factor "lengte 

van groeiperiode" in dit experiment komt daardoor overeen met de factor locatie 

in het transplantatieexperiment en aanwezigheid van vegetatie in het plaggenexpe

riment. 

Tussen inplanten en oogsten werden waarnemingen gedaan aan de beworteling 

r 

f 
r 

r 



-77-

langs de buitenzijde van de cilinders. Ook werd het 02-gehalte in de geïnundeerde 

bodem gemeten. 

Tabel 16 geeft een overzicht van de metingen aan de geoogste planten. Er 

is afgezien van bepalingen van het bewortelingsprofiel per plant. Ten eerste 

gaven de resultaten van de overige metingen geen aanleiding voor de veronderstel

ling dat er verschil in profiel tussen de typen zou bestaan. Ten tweede bleek 

het voor de niet-geïnundeerde cilinders niet goed mogelijk de wortelstelsels van 

de individuele planten te scheiden zonder dat een groot deel afbrak. Profielmetin

gen werden daarm~e erg onbetrouwbaar. 

Ook bepalingen van de worteldikte, en het aerenchymgehalte d.m.v. het bepalen 

van het oppervlak ingenomen door luchtkanalen in coupes, werden niet uitgevoerd. 

De resultaten van alle experimenten gaven aan dat het verschil. tussen de typen 

afwezig of zeer klein was en dat verschillende tolerantie t.a.v. lage o2-gehalten 

geen rol speelde (Hfdst. 7 en de discussieparagrafen in de betreffende hoofdstuk..;. 

ken). Daarom is van deze tijdrovende bepalingen afgezien. 

Wel is het aerenchymgehalte op een eenvoudiger manier bepaald. 

Stukjes aerenchymwortel, als zodanig duidelijk herkenbaar (5.4.1.), werden gewogen 

en vervolgens onder water in een exsiccator geplaatst gedurende 8 uur wordt 

de exsiccator vacuum gezogen. Lucht aanwezig in luchtkanalen in de worteltjes 

werd zodoende uitgedreven. Na het weer op druk brengen van de exsiccator waren 

de kanalen met water gevuld. De stukjes werden opnieuw gewogen en gewichtstoe

name was maat voor de hoeveelheid aerenchum. Een complicatie vormde het 

ontsnappen van lucht ~an de snijvlakken al voor de eerste weging. Het was zaak 

daarom niet te korte stukjes te nemen. De fout. bleef dan beperkt. Een tweede 

probleem vormde gewichtstoename a.g.v. osmose. Daarom werd bij de bepaling 

een tiental wortelstukjes als controle niet in de exsiccator geplaatst maar voor 

het overige gelijk behandeld. De toename in gewicht bleek echter ongeveer half 

zo groot als na vacuum zuigen. Dat was teveel om door osmose verklaard te 

worden. Alsnog 8 uur vacuumzuigen van deze stukjes gaf nog slechts een geringe 

gewichtstoename. Geconcludeerd kan worden dat ook zonder vacuumzuigen de 

lucht in de kanalen door water vervangen wordt. Daarom werden 10 wortelstukjes 

van wortels zonder luchtkanalen maar met een zelfde uiterlijk als de aerenchym

wortels behandeld zoals de oorspronkelijke controle. Er werd geen gewichtstoename 

vastgesteld. Dit vormde het bewijs dat de toename in gewicht na vacuum als 

gevolg was van het opvullen met water van de luchtkanalen. De uitvoering van 

de bepaling verliep verder als volgt. Van 5 willekeurige adventiefwortels per 

plant werd een stukje van ~ 3 cm uit het bovenste deel genomen, i cm uit de 

caudex. Eveneens werd een ~ 3 cm lang stukje uit het onderste deel genomen, 

i cm vanaf het worteltopje. Als controles dienden stukjes van 4-5 cm, genomen 
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4/8 auq 6 sept 20 okt 25 okt 

-40 crn +0.5 cm -40 cm +0.5 cm 
b.l a dl eng te x - - - -
bladbreedte x - - - -
versgew. afzond. bladen x - - - -
versgew. spruit x x x x x 
drooggew. spruit x x x x x 
versgew. wortel - x x x x 
drooggew. wortel - x x x x 
max. wortellengte - x x x x 
gem. 

'' 
iK) - .,.. x - x 

gewichtspercentage aan - - x - -
aerenchymwortels iK) 
aerenchymgehalte :K) - - - - x 
aantal aerenchymwortels - - x - x 

:K) Gemidd.wortellengte = gem. van de lengte van de langste wortels, 
per plant.Zie tekst. 
Gewichtspercentage aerenchymwortels = percentage t.o.v. het 
totale wortelgewicht. 
Aerenchymgehalte = volume luchth~ltes in ml,per gram vers 
wortelgewich t. 

Tabel 16. Overzicht van uitgevoerde metingen in het 

cilinderexperiment. 

factoren df -- -·-
TYPE ( R vs P) 1 

Gl.vST (-40 VS +0.5 cm) 1 

OOGST (8 sept vs 20 okt) 1 

TYPE x GWST 1 

TYPE x OOGST 1 

GWST x OOGST 1 

TYPE x GWST x OOGST 1 

START 

NIVEAU 
REST 

1 

1 
32+ 
40 

Geanalyseerde variabelen.(var.an.) 

RGR rel.groeisnelheid,per dag 
BM drooggew. in 0.1 mg,bij oogst 
SWVD spruitwortelverh,gebaseerd op 

drooggew. 
DSGEH drogestofgehalte in % 
WLMAX lengte langste wortel in cm 
WLGM gem.van langste wortels per plant 
XAERW aantal aerenchymwortels per plant 

t-toets: 

AERB 

AERO 
AER 

volume lucht in ml per gram vers 
wortel~ewicht.Bovendeel 
idem,onderdeel 
idem,gemidd. van AERB en AERO 

Fig. 2S. Schema variantieanalyse cilinderexperiment 

en overzicht van de geanalyseerde variabelen. 
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uit het middendeel van willekeurige aerenchymwortels, 1 wortel per plant. Zo 

snel mogelijk na het afknippen werden de stukjes voor de eerste keer gewogen. 

Alle worteltjes bleven drijven voor het vacuum zuigen. Daarna waren ze alle 

gezonken. 

Deze bepaling werd alleen uitgevoerd op de geïnundeerde planten van de 25 okto

beroogst. De worteltjes van de planten van de eerste oogst waren geconserveerd 

met de bedoeling d.m.v. coupes het aerenchymgehalte te bepalen. Daarmee waren 

ze voor de bovenbeschreven methode ongeschikt geworden. Van de eerste oogst 

is wel bepaald het gewichtspercentage aerenchymwortel in het totaal wortelge

wicht, AERP. Deze bepaling bleek alleen snel uitvoerbaar bij de eerste oogst. 

Bij de tweede oogst was het ondoenlijk aerenchymwortels van de overige te schei

den. Verder werd bepaald de wortellengte als maat voor de bewortelingsdiepte. 

Gemeten werd de lengte van de langste wortel WLMAX, maar ook het gemiddelde 

van de 5 langste wortels WLGM per plant werd bepaald. Dit laatste omdat vooral 

bij de niet geïnundeerde planten juist de langste wortel makkelijk afbrak. 

Ook in dit experiment werden relatieve groeisnelheid en biomassa bepaald 

als maat voor de fitness van de planten (3.2.1.). 

5.3. Berekeningen en analyse van de resultaten 

Uit de gegevens van de geoogste jonge kiemplanten werd de beste schattingsfor

mule voor de biomassa van deze planten berekend (8.5.). Met behulp van deze 

formule is de biomassa van de niet geoogste planten op 4/8 geschat, START. 

De relatieve groeisnelheid, RGR, werd berekend als RGR= LN (BMS/START)/T 

met BMS= biomassa bovengronds bij oogst en T= tijd in dagen tussen 4/8 en oogst

datum. 

Berekend werden verder spruitwortelverhouding SWVD en drogestofgehalte DSGEH. 

De SWVD geeft informatie over het functioneren van de plant onder de experimen

tele omstandigheden. Een lagere SWVD in dit experiment wijst mogelijk op minder 

optimale groeiomstandigheden voor een plant. Een hoog drogestofgehalte geeft 

hetzelfde aan (3.2.1.). De resultaten van bovenstaande berekeningen alsmede 

die van de wortellengte en het aantal aerenchumwortels AERW per plant werden 

geanalyseerd met behulp van covariantieanalyse (3.2.3.). Een overzicht van de 

analyse, met factoren en vrijheidsgraden staat in fig. 28. Als covariabele is START 

meegenomen. Voor de invloed van START op RGR en BM geldt hetzelfde als 

in het plaggenexperiment. Verwezen wordt naar 4.2. 

Het aerenchymgehalte werd berekend als het volume lucht (in ml) per gram 

vers wortelgewicht voor het vacuumzuigen. Per plant werd het gemiddelde voor 

de 5 wortelstukjes berekend: AERB voor het gedeelte bij de caudex en AERO 
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voor het deel bij het worteltopje. De resultaten voor resp. AERB en AERO werden 

apart m.b.v. een t-toets geanalyseerd evenals het gemiddelde van AERB en AERO, 

AER (fig. 28). Eveneens met t-toetsen geanalyseerd werden de resultaten van 

de berekening van het percentage aerenchymwortel, AERP. 

5.4. De resultaten 

5.4.1. Waarnemingen en m.etingen in de periode voor oogst 

13 Dagen na het inplanten waren aan de buitenzijde van de niet geïnundeerde 

cilinders nog geen wortels zichtbaar. In de geïnundeerde cilinders waren in de 

bovenste 3 cm wortels zichtbaar, precies in de bruine gekleurde, geoxideerde 

laag. Onder deze laag was het bodemmateriaal grijszwart, anaerobie indicerend. 

Wortels waren in deze laag niet te zien. 

In de niet geïnundeerde cilinders was het water tot op 5 cm onder het oppervlak 

opgetrokken. Daarboven, scherp afgescheiden van de vochtige onderlaag was 

de bodem veel droger. 35 Dagen na inplanten was de beworteling in de geïnundeerde 

cilinders maximaal 6-8 cm diep. De wortels waren tot in de grijszwarte laag 

doorgedrongen. Alleen enkele dikke (1 mm), witte wortels zonder vertakking 

reikten zo diep. In de bovenste 3 cm was de beworteling het het dichtst, met 

kronkelige, dunne (0.3 mm) worteltjes. Deze laag had zich tot boven het bodemop

pervlak tot in het waterlaagje uitgebreid. 

In de niet geïnundeerde cilinders begon beworteling op 6 cm diepte. 

37 Dagen na inplanten werd in de geïnundeerde cilinders het 02-gehalte gemeten 

m.b.v. een calomelektrode. Nauwkeurig meten bleek niet mogelijk. De weergegeven 

waarde verliep voortdurend in de tijd. Diverse series metingen werden verricht 

waarvan de resultaten staan samengevat in tabel 17. In serie A werd de mogelijk

heid van de meter gebruikt om een waarde vast te houden zodra deze 10 seconden 

min of meer constant bleef. In de metingen van serie B werd gewacht tot werkelijk 

een constante waarde op de meter verscheen. Dat was na ~ 2 minuten. Serie 

C is een herhaling van serie B. Serie D en E zijn metingen niet in de bodem maar 

in het watertoevoerpijpje. In serie D werd snel na inbrengen van de elektrode 

afgelezen wanneer de waarde min of meer constant bleef. In serie E werd enige 

uren gewacht waarna de elektrode even langzaam horizontaal werd bewogen. 

De metingen aan het oppervlak, in het waterlaagje, vlak boven de grond werd 

verricht door de elektrode te bewegen met een snelheid van 1 cm per seconde. 

De resultaten worden besproken in 5.5.1. 

Bij de eerste oogst bleek de bovenste 5 cm van de niet geïnundeerde bodem 
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Tabel 17. Resultaten van metingen van he~ zuurstofgehalte in 
de bodem van de cilinders met hoge grondwaterstand (+0.5 cm). 
Er werden 5 series metingen gedaan volgens verschillende 
methoden. De gehalten zijn gegeven in parts per million. 
Voor een beschrijving van de methoden,zie tekst. 

SERIE 

Diepte in de 
bodem in cm. A B c D E. 

·0 4.0 -- -- 1.0-1.5 2.8 
1 -- -- -- 4.51 --
2 1.5 -- 0.04 3.38 2.7 
4 0.1 -- -- 3.32 --
5 -- -- -- -- 1.58 
6 -- 0.07 0.04 -- --
8 -- -- 0.04 2.77 0.19 

10 -- 0.04 0.04 -- 0.05 
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zeer droog en zonder beworteling. In een scherpe overgang begon hieronder een 

vochtiger laag waarin zich wortels ontwikkeld hadden. Scheiden van de wortelstel

sels bleek niet mogelijk zonder beschadiging van de wortels. Losgeraakte wortels 

zijn daarom gezamenlijk gewogen waarna berekend is hoeveel gewichtsprocent 

van de wortels losgeraakt was. Dit percentage is vervolgens bij het wortelgewicht 

van elke individuele plant opgeteld. 

De beworteling in de geïnundeerde cilinder week sterk af van de niet-geinundeer

de (fig. 29). I.t.t. bij de niet geïnundeerde planten vertakten de wortels zich met 

name in de bovenste bodemlaag. Er had zich een dichte wortelmat gevormd van 

dunne horizontaal groeiende worteltjes. Onder deze duidelijk begrensde laag 

kwamen deze worteltjes niet meer voor. Alleen de adventiefwortels reikten dieper. 

Deze ontstonden uitsluitend op de caudex en waren glad, kaal en vrijwel onvertakt. 

Alleen in de bovenste 3 cm hadden ze de genoemde zijworteltjes. Ook deze adven

tiefwortels groeiden tot een duidelijk begrensde diepte. In de niet geïnundeerde 

cilinders was dit worteltype afwezig. Zijwortels ontstonden meestal niet aan 

de caudex maar lager en waren knoestig, taai en sterk vertakt. Er waren geen 

scherpe overgangen in het profiel zoals bij de geïnundeerde planten. Bij de oktober

oogst was de situatie identiek. 

Na het maken van coupes door de verschillende worteltypen bleek dat de dikke 

adventiefwortels van geïnundeerde planten in het schorsparenchym grote intercel

lulaire holten hadden. Dit aerenchym ontbrak in de niet geïnundeerde wortelstelsels 

en in de oppervlakkige worteltjes van geïnundeerde wortelstelsels. 

De geïnundeerde planten voelden leerachtiger aan dan de niet geïnundeerde 

en de bladen waren meer overlangs samengevouwen. 

Veel niet geïnundeerde planten kwamen in bloei, al bij de eerste oogst. Planten 

in de oktoberoogst hadden al rijp, uitvallend zaad. Geen van de geïnundeerde 

planten kwam zelfs tot aarvoriT1ing. 

5.4.2. Resultaten van de analyses 

Gemiddelden en indien berekend standaarddeviaties per combinatie van type, 

waterstand en oogsttijdstip staan vermeld in tabel AS. In fig. 30 staan de resultaten 

voor RGR, BM, DSGEM en SWVD in grafiek uitgezet. De gegevens van RGR, 

BM, DSGEH zijn geanalyseerd met en zonder START als covariabele. Correctie 

voor START bleek nauwelijks van invloed opde uitkomst van de analyses. 

In het overzicht van de resultaten van de analyses, tabel 18, staan dan ook alleen 

de analyses met START als covariabele genoemd. In deze tabel zijn alleen de 

significante interacties opgenomen. 

Voor geen van de eigenschappen is er een significant verschil tussen R en P. 

De verschillen zijn nog kleiner dan in het transplantatie en plaggenexperiment. 
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grondwaterstand 
-40 cm +0.5 cm 

_ _.. ______ _ 

----------------· 

afzonderlijke 
aerenchymwortel 

Fig. 29. Bewortelingsprofielen cilinderexperiment. 
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Fig. 30. Gemiddelde en standaarddeviatie per behandeling 
en per type voor RGR,BM,DSGEH en SWVD. 
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RGR BM SWVD DSGEH 

factor f' p f' p f' pp f' .p 

TYPE (R VS P) -1..24 ns -0.85 ns -1.82 ns 1.42 ns 

GWST (-40 vs +.5 cm) 19.93 *** 6.92 * 13.99 *** -0.08 ns 

OOGST ( 6/9 vs 20/10) 1160.88 *** -35.88 ii(,X,X 0.74 ns -59.60 3(,1(:1( 

GWST x OOGST -30.02 3(3(3( o. 58 ns -0.17 ns 12.67 3(3(:1( 

co variabele 

START -13.80 *** 3.31 .OB 1.72 ns 0.05 ns 

Tabel 18. Overzicht van F-waarden en significanties van effecten 
vah de diverse factoren voor de belangrijkste variabelen. 
Cilinderexperiment. Indien voor de F-waarden een min-teken staat 
betekent dit dat het gemiddelde voor de betreffende variabele 
voor de reèhtsgenoemdek:behandeling of type groter is. 

XAERW AERP AERO AERB AER 

factor F ·p F p F p f' p F p 

TYPE (R vs p) 0.07 ns. 9.46 ns 1.04 ns 5.10 ns 2.79 ns 

GWST (-40 vs +.5 cm) 

OOGST (6/9 vs 20/10) 22.18 3(3(3( 

Tabel 19. F-waarden en ~iqnificanties van de effecten van factoren 
voor de gegevens van het aerenchym in het wortelstelsel. 
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Gemiddeld is de RGR van P iets groter dan van R, evenals de BM. Dit is ook 

het geval in 3 van de 4 cilinders. Het DSGEH van P is gemiddeld lager, de SWVD 

hoger. Ook dit weer in 3 van de 4 cilinders (fig. 30). 

De gegevens van het wortelstelsel, wortellengte (tabel A9) en aerenchymaandeel 

(tabel 19) laten geen enkel verschil zien tussen R en P, ook geen tendens. De 

aerenchumgehalten voor Ren P evenals de wortellengten zijn nagenoeg gelijk. 

Er is geen significante interaktie van type met enige factor vastgesteld, voor 

geen van de bekeken eigenschappen. 

De lengte van de groeiperiode is voor RGR, BM en DSGEH de belangrijkste 

bron van variatie. RGR en BM zijn bij de tweede oogst kleiner resp. groter dan 

bij de eerste. Het DSGEH is hoger. De afname in RGR (fig. 31) is bij niet geïnun

deerde planten sterker dan bij de geïnundeerde. Er is dan ook een significante 

interaktie tussen lengte van de groeiperiode, en grondwaterstand. 

De langere groeiperiode verhoogt het drogestofgehalte bij niet geïnundeerde 

planten veel sterker dan bij geïnundeerde. Een sterke interactie tussen grondwater

stand en oogsttijdstip resulteert (tabel1S). Het is zelfs zo dat in de septemberoogst 

geïnundeerde planten een hoger drogestofgehalte hebben en in de oktoberoogst 

de niet geïnundeerde. 

Derhalve blijkt inundatie in dit experiment, over alle cilinders bekeken, geen 

effect op het drogestofgehalte te hebben. 

De SWVD bleek voor geïnundeerde planten lager. Voor niet geïnundeerde was 

deze 3 tot 5 maal zo hoog. De lengte van de groeiperiode had geen effect al 

was de SWVD in de late oogst voor niet geïnundeerde planten duidelijk lager 

dan in de vroege oogst. Voor geïnundeerde planten was er geen verschil (tabel 

AS, fig. 30). 

De maximale wortellengte blijkt voornamelijk bepaald te worden door de grond

waterstand en in veel mindere mate door de lengte van de groeiperiode (tabel 

A9). 

Tabel AS laat zien dat voor geïnundeerde en niet geïnundeerde planten de lengte

groei na de eerste oogst veel trager is dan ervoor, vooral voor geïnundeerde plan

ten. Bij de oktober-oogst is het verschil in wortellengte tussen geïnundeerd en 

niet geïnundeerde planten dan ook groter dan bij de september-oogst. Dit zorgt 

voor een significante interaktieterm GWST x OOGST. 

Het aerenchymgehalte is bovenin de wortels hoger dan onderin. Bovenin worden 

waarden gevonden van 15 ml/g, onderin van 12 ml/g (tabel AS). Om het volume 

percentage luchtgevulde holten te berekenen is het volume van de gebruikte 

wortelstukjes nodig. Van deze stukjes is echter alleen de lengte bepaald. Maar 
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• niet geinundeerd,type R 
0 niet geinundeerd,type P 
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Fig. 31. De logaritme (Ln) van de biomassa (in mg) uitgezet 
tegen de tijd. 
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wanneer de gemiddelde dikte op 0. 75 mm wordt gesteld, resulteert voor onderin 

de wortels een volumepercentage van 9, bovenin van 11.5. Bij een veronderstelde 

dikte van 1 mm wordt dit 5 resp. 6.5 %. 

Overigens bleek bij het maken van coupes 0.5 cm vanaf de caudex dat in sommige 

gevallen vrijwel het gehele schorsparenchym gevuld was met intercullulaire holten. 

In deze gevallen vormden de cellen van het parenchym één cellaag dikke wanden 

tussen de holten. Ongeveer 50% van het oppervlak van de worteldoorsnede was 

dan intercellulaire holte. In deze holten werden geen resten van celwanden aange

troffen en de begrenzing ervan werd gevormd door de gave wanden van aangren

zende cellen. 

Bij de verwerking van de per wortelstokje berekende aerenchymgehalten viel 

op dat tussen de wortels van een plant erg grote verschillen, tot een factor 10 

toe, in aerenchymgehalten bestonden. Ook deze spreiding varieerde sterk per 

plant. 

Des te opvallender is het dat de spreiding in aerenchymgehalte tussen de planten 

zo gering is (tabel AS) evenals het verschil tussen de cytoplasmatypen. 

5.5. Discussie 

5.5.1. Vergelijking van de cytoplasmatypen 

De belangrijkste conclusie kan zijn dat er geen aantoonbare verschillen tussen 

de cytoplasmatypen bestaan voor enige van de in dit experiment bekeken eigen

schappen. Evenals in de vorige experimenten bestaan er ook geen interakties 

tussen cytoplasmatype en andere factoren zoals ook grondwaterstand. Duidelijker 

dan in het plaggenexperiment bleek dat vooral anaerobie de factor is waaraan 

planten zich bij hoge grondwaterstand aan dienen aan te passen. En in dit experi

ment bleek grondwaterstand, ondanks het extreme aangebrachte verschil van 

volledige inundatie tegenover -40 cm, geen enkele invloed op fitnessverschil 

tussen de typen te hebben. In dit experiment bleek dat juist in worteleigenschappen, 

zoals aantal aerenchymwortels, aerenchymgehalte en bewortelingsdiepte tussen 

de typen geen enkel verschil bestond, ook geen tendens. 

Geconcludeeerd wordt dat de typen niet verschillen in eigenschappen die belangrijk 

zijn bij lage zuurstofniveau's. Beschikbaarheid van 02 lijkt geen rol te spelen 

in een eventueel fitnessverschil tussen R en P. Daarmee blijft het nog mogelijk 

dat er een verschil bestaat dat niet met grondwaterstand en anaerobie samenhangt. 

In 3 van 4 cilinders zijn relatieve groeisnelheid en biomassa bij oogst groter van 

P dan van R. Eveneens in 3 cilinders is de spruitwortelverhouding hoger voor 

P wat opgevat kan worden als een beter functioneren van type P. Het drogestofge-
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halte van P is lager een aanwijzing ook weer voor beter functioneren (2.2). Het 

algemene gemiddelde over de 4 cilinders geeft een hogere RGR, BM en SWVD 

en een lager DSGEH en wijst dus in dezelfde richting. 

De tendens is daarmee gelijk aan die in de vorige experimenten. In dit experiment 

zijn de geconstateerde verschillen echter nog kleiner dan daar en is de tendens 

dus zwakker (zie Hoofdstuk 7). 

5.5.2. Effect van inundatie en lengte van de groeiperiode op de ontwikkeling 

van het wortelstelsel 

Bij het verwijderen van de grond oogst bleek dat de wortels van de geïnundeerde 

planten zich vooral horizontaal en op geringe diepte ontwikkeld hadden, de wortels 

van niet geïnundeerde planten groeiden meer vertikaal, dieper de grond in. De 

bovenste 5 cm in deze cilinders was volkomen droog en niet doorworteld. Voor 

planten in deze cilinders lijkt het verkrijgen van vocht bepalend voor de wortelont

wikkeling (fig. 26, profiel B). 

In de geïnundeerde cilinders bleek de beworteling aanvankelijk beperkt tot dunne 

aerenchymloze worteltjes in een laag net onder het oppervlak waarin getuige 

de bruine kleur zuurstof aanwezig was. Door zo oppervlakkig te wortelen is de 

beschikbaarheid van 02 minder een probleem. Deze worteltjes waren erg dun 

(~ 0.3 mm). In een 02-arme omgeving is dit voordelig omdat de diffusieweg voor 

02 verkort wordt en het contactoppervlak relatief veel groter is. Dus de oppervlak

kige, horizontale beworteling en het vormen van dunnen worteltjes kunnen een 

aanpassing zijn aan 02-arme omstandigheden. Ook de dikke aerenchymbevattende 

adventiefwortels çlie dieper, tot in de anaerobe laag doordrongen zijn als een 

aanpassing aan anaerobie te beschouwen. In geïnundeerde cilinders is dus het 

gebrek aan zuurstof bepalend voor de wortelontwikkeling (fig. 26, profiel A). 

Opvallend is dat de gemiddelde lengte van deze adventiefwortels na de eerste 

oogst nog maar nauwelijks toeneemt. Ondanks de tweemaal zo lange groeiperiode 

en 3 á 4 maal zo grote planten zijn de wortels slechts 2 cm langer (tabel A8) 

geworden, een toename in lengte van slechts 2 0%. Het is duidelijk dat anaerobie, 

ondanks een aanpassing in de vorm van aerenchym, de doorwortelingsdiepte be

perkt. De maximaal bereikte diepte is voor de meeste wortels gelijk, een aanwij

zing dat een bepaalde kritische drempel voor het 02-gehalte bestaat waaronder 

nauwelijks wortelgroei optreedt. 

De gevonden bewortelingsdiepte WLMAX en de afname in wortellengtegroei 

stemmen met de resultaten uit eerdere experimenten overeen (Bos 1978, van 

Doorn 1981). Echter, in tegenstelling tot wat van Doorn vond blijkt Plantago 

lanceolata zeer goed in staat uitgebreid aerenchym te vormen bij inundatie. 
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Hij maakte in zijn experiment echter gebruik van oudere planten, geen kiemplan

ten, die pas na 17 dagen i.p.v. direkt bij aanvang geïnundeerd werden. Het vermo

gen om aerenchym te vormen gaat in een later stadium mogelijk deels verloren. 

Misschien is er verband met het feit dat het aerenchym in dit experiment lysigeen 

ontstaan lijkt te zijn. Bij schizogene vormi~g zouden celwandfragmenten en aan 

de wand van de holten kapotte cellen te zien moeten zijn wat niet het geval 

was. 

Ter ondersteuning va:r:t anaerobie als verklaring voor de beschreven verschijnselen 

zijn 02-gehalten gemeten (tabel 17). Hoewel de spreiding in de resultaten erg 

groot is, is duidelijk dat het 02-gehalte zeer sterk met de diepte afneemt en 

beneden 10 cm nagenoeg 0 is. De metingen van serie E, gedaan in de toevoerbuis, 

zijn betrouwbaar. Bedacht dient te worden dat in de bodem 02-transport trager 

zal verlopen dan in het watertoevoerbuisje en dat bovendien 02-consumptie door 

de wortels plaatsvindt. _In de bodem zal het 02-gehalte dus nog een stuk lager 

zijn dan gemeten in serie E. Water in evenwicht met lucht heeft een 02-gehalte 

van 13.0 bij 21 °C, de temperatuur waar de metingen bij verricht zijn. Dat wil 

zeggen dat zelfs in het waterlaagje dicht aan het oppervlak het 02-gehalte met 

zo'n 80% is afgenomen. 

De spreiding in de meetresultaten zal deels veroorzaakt zijn door inbrengen 

van zuurstof a.g.v. turbulentie bij het inb~engen van de elektrode. Het verschil 

in metingen ij 0 cm en het verschil tussen D enE zijn hieraan te wijten waarschijn

lijk. Serie· B en C zijn waarschijnlijk het gevolg van het feit dat bij de meting 

de elektrode zelf ook zuurstof verbruikt evenals de wortels. Als de elektrode 

in een bewortelde zone wordt gehouden wordt de beschikbare 02 geconsumeerd 

zonder dat aanvoer plaatsvindt. Die aanvoer wordt belemmerd door bodemverdich

ting door het inbrengen van de elektrode en omdat de elektrode zich pal boven 

het meetpunt bevindt zal ook van boven. de toevoer nihil zijn. Op elke diepte 

wordt dan een zelfde waarden nl. 0 gemeten, in dit geval 0.04 maar dat zal on

nauwkeurigheid van de meter zijn. Daarmee is deze methode ongeschikt voor 

het bepalen van absolute 02-gehalten in geïnundeerde doorwortelde bodems. 

5.5.3. Het effect van inundatie en lengte van de groeiperiode op groeisnelheid 

en spruit 

Inundatie blijkt de relatieve groeisnelheid van planten te verlagen. Zuurstof 

is beperkend zoals in de voorgaande paragrafen gebleken is. In overeenstemming 

hiermee is de spruitwortelverhouding lager bij geïnundeerde planten. De beperkende 

factor bevindt zich in de bodem en de plant past zich aan door het wortelaandeel 
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in de biomassa te vergroten (6.5.3.). 

Het effect van inundatie op de relatieve groeisnelheid is bij de vroege oogst 

kleiner dan bij de late oogst. Anders gezegd de terugval in relatieve groeisnelheid 

is voor niet geïnundeerde plant groter dan voor geïnundeerde na de eerste oogst 

(tabel A8, fig. 31). De verklaring is waarschijnlijk dat de terugval in relatieve 

groeisnelheid gedurende de groeiperiode yeroorzaakt is door toenemende concur

rentie. In de niet geïnundeerde cilinders konden de planten aanvankelijk onbeperkt 

groeien. De planten groeiden echter zo uit dat concurrentie om licht en nutrienten 

optrad. Waargenomen werd dat al bij de vroege oogst de planten elkaar bovengronds 

sterk overlapten. Ondergronds was de bodem zeer dicht doorworteld en waren 

de wortelstelsels volkomen door elkaar heen gegroeid. Een sterke groeiremming 

was het gevolg. 

In de geïnundeerde cilinders daarentegen was van het begin af een sterke groei

beperkende factor aanwezig zodat competitie pas veel later optrad en ook een 

ondergeschikte rol speelde. Gedurende de gehele experimentele periode bleef 

zuurstof sterk beperkend en de toenemende concurrentie versterkte dit relatief 

weinig. Waargenomen werd dat ook bij de late oogst de planten elkaar bovengronds 

nauwelijks overlapten en ondergronds was alleen in de wortelmat de bewortelings

dichtheid zo dat concurrentie waarschijnlijk was. 

Hiermee is de relatief geringe terugval in groeisnelheid voor geïnundeerde 

planten te verklaren. De biomassa bij de oktoberoogst is voor de geïnundeerde 

planten dan ook relatief veel groter dan bij de september-oogst. De lagere spruit

wortelverhouding t.o.v. de eerste oogst bij de oktober-oogst voor niet geïnundeerde 

planten is ook hierdoor te verklaren. De toegenomen competitie heeft de spruitwar

telverhouding verlaagd. Bij de geïnundeerde planten treedt deze verlaging niet 

op omdat competitie nauwelijks een rol speelt. Zuurstof blijft even beperkend 

als ze al was. 

Het drogestofgehalte van geïnundeerde planten is hoger dan zonder inundatie. 

Dit resultaat is in overeenstemming met wat bij de Merrevlietproef gevonden 

werd, nl. een hoger drogestofgehalte op locatie 2 (3.4.5.). 
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6. Waterculture 

6.1. Inleiding 

In geen van de voorgaande experimenten bleek het mogelijk het effect van 

inundatie op de groei van R en P zonder meer aan een verlaagd 02-gehalte in 

bodem toe te schrijven. Dit experiment op waterculture is opgezet om de invloed 

van een verschil jn uitsluitend het 02-gehalte op de groei van R en P te kunnen 

onderzoeken. Een waterculture is hiervoor zeer geschikt omdat het daarin mogelijk 

is het 02-gehalte te variëren in het voedingstnedium zonder dat andere factoren 

meeveranderen zoals bij gebruik van een vast substraat het geval is. De samenstel

ling van het voedingsmedium is betrekkelijk eenvoudig meetbaar en op de gewenste 

wijze te veranderen. Proefomstandigheden kunnen nauwkeurig gekozen worden. 

Voordeel boven vooral het veldexperiment in het Merrevliet is dan ook dat de 

spreiding in gegevens die een gevolg is van variatie in proefomstandigheden binnen 

een behandeling een st1:1k kleiner is. Dit is des te belangrijker omdat de geconsta

teerde verschillen tussen type R en P waarschijnlijk klein zullen zijn. 

Nadeel is dat juist door deze eigenschappen interpretatie van de resultaten naar 

de veldsituatie moeilijk is. 

In dit experiment is naast het 02-gehalte ook het effect van een verlaging · 

in nutriëntenaanbod op R en P nagegaan. Dit met de veronderstelling dat onder 

voor de planten kritischer omstandigheden een eventueel fitnessverschil tussen 

R en P duidelijker uitkomt. Om dezelfde reden werd in het Merrevlietexperiment 

gekozen voor 2 verschillende locaties en in het plaggenexperiment voor een behan

deling met en zonder vegetatie. 

Een situatie van tekort aan nutriënten treedt onder natuurlijke omstandigheden 

zeer waarschijnlijk op in het Merrevliet in de loop van de zomer. 

6.2. Proefopzet en metingen 

Kort samengevat was de opzet als volgt. 

Planten van beide typen werden onderworpen aan 3 verschillende behandelingen. 

- een behandeling met overmaat 02 en nutriënten in het medium, diende als 

controle ("contr.") 

- een behandeling waarin 02 beperkend is ("-02") 

- een behandeling waarin nutriënten beperkend zijn ("-nutr."). 

Per behandeling waren er 16 potten met 5 planten, 8 potten per type. Wekelijks 

werd 1 plant per pot geoogst, gewogen, gemeten enz. Uit deze gegevens werden 

onder andere RGR en spruitwortelverhouding berekend. 
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Als voedingsoplossing werd gekozen "i Hoagland" (Hewitt, 1966). Aanbieden 

van concentraties van de nutriënten zoals die in het Merrevliet aanwezig zijn 

met het doel een natuurlijker situatie te creëren was niet zinvol. De omstandighe

den in de waterculture wijken in allerlei andere aspekten zo af van de natuurlijke 

situatie dat dit nauwelijks effect sorteert. Bovendien is niet precies bekend wat 

het aanbod is en vooral wat beschikbaar is en hoe dit in de tijd verloopt. 

De inhoud van de gebruikte potten was 1 liter, de bovendiameter 12 cm. Door 

wekelijks, bij elke oogst, de voedingsoplossing geheel te verversen werd er voor 

gezorgd dat voortdurend een overmaat aan nutriënten in de potten aanwezig 

was. Voor overmaat 02 werd de oplossing geaereerd. 

Voor het verlagen van het 02-gehalte tot een beperkend niveau werd de voe

dingsoplossing in. die behandeling doorborreld met stikstofgas. Een proefopstelling 

werd gemaakt waarin de mate van afdichting van de potten en de gebruikte hoe

veelheid stikstof gevarieerd werden. Het 02-gehalte in de potten werd gemeten. 

Daaruit bleek dat, kosten van stikstof in aanmerking genomen, bij de voorgestelde 

proefopzet een gehalte van 0. 7 tot 0.8 ppm (parts per million) haalbaar was. 

Dit gehalte werd laag genoeg geacht om beperkend te zijn. Normaal, in evenwicht 

met lucht, heeft water een gehalte van 13.5 ppm (bij 220 C). Ter vergelijking 

enige gehaltes in de bodem van het Merrevliet: 

~ 9 ppm op 5 cm diepte en ~ 4.5 ppm op 10 cm. Op 15 cm (grondwaterniveau)· 

is het gehalte tot 0 gedaald (van Doorn 1981). 

Een andere methode om een laag 02-gehalte tot stand te brengen die veel eenvou

diger is, is om goed afgedichte potten zonder de voedingsoplossing te mengen 

verder ongemoeid te laten. In de controle werd echter wel gemengd. Om geen 

extra verschil tussen de behandelingen te creëren was ook in de -02-potten men

ging noodzakelijk, in dit geval door N 2 door te borrelen. 

Intermitterend toedienen van N 2 kon het gehalte 02 niet laag genoeg maken 

zodat continu N 2 doorgeborreld werd. Probleem is bij deze opzet van 5 planten 

in 1 pot waarin 02 beperkend is dat de planten elkaar zullen beïnvloeden, d.m.v. 

concurrentie om 02. Het alternatief van 1 plant per pot was echter praktisch 

niet uitvoerbaar. 

Hetzelfde probleem deed zich voor bij het aanbieden van een beperkende hoe

veelheid nutriënten. En naarmate de planten groter worden neemt de beïnvloeding 

toe. De behandelingen zijn niet goed meer vergelijkbaar evenals vergelijking 

tussen de typen. Vandaar dat werd gekozen voor de mogelijkheid nutriëntengebrek 

te creëren door een overmaat aan nutriënten (i Hoagland) voor een beperkte 

tijd aan te bieden. Gedurende de rest van de tijd stonden de planten op demiwater. 

Deze situatie verschilt wezenlijk van het alternatief van weinig nutriënten aanbie

den gedurende een langere periode en vereist wellicht een andere aanpassing 
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van de planten. Bovendien wordt een schokeffect bij het switchen tussen demi

en voedingsoplossing geïntroduceerd, die in de controle afwezig is. Niettemin 

leek dit de enige oplossing. Er werd een switchschema aangehouden van 4 uur 

op voedingsoplossing en 2 0 uur op demiwater. Beide media werden geaereerd. 

Zaad afkomstig van MS- en IN-planten, van diverse plaatsen uit de Vlaardingse 

Vlietlanden (3.2.) werd op 16/8 te kiemen gelegd op plasparels met demiwater. 

(Door de kiemplantjes hierop te laten groeien ontwikkelt zich een lange wortel 

en groeien de plantjes goed recht. De lange wortel is noodzaak omdat deze bij 

het overzetten op de potten tot in de voedingsoplossing moet reiken. Een recht 

plantje vergemakkelijkt het overzetten.) Zaadselektie vond weer op de wijze 

zoals beschreven in 3.2.1. plaats. 

Na 10 dagen werden de plantjes overgezet. De opstelling van de potten was zodanig 

dat geen effect van positieverschillen op de resultaten was te verwachten (fig. 

32). De potten met type R zijn in de figuur onderstreept. De opstelling stond 

in een kas waarin een constante luchtvochtigheid heerste van % en waarin 

de temperatuur op een constante waarde van 22 .:!:. 20 C werd gehouden. De dag

lichtperiode werd met verlichting op minimaal14 uur gehouden. 

De potten uit de -02-behandeling werden afgedicht met aluminiumfolie. Gedu

rende de periode dat de proef liep werd voortdurend het 02-gehalte in diverse 

-02-potten gemeten. Met behulp van flowmeters werd de N 2-toevoer constant 

gehouden. De 16 potten kregen gezamenlijk 20 deciliter per minuut toegevoerd, 

gemiddeld 1.25 dl/min, pot. In de laatste 2 weken iets meer, in de begin periode 

iets minder. 

Met klemkraantjes kon de aanvoer van lucht of stikstof per pot geregeld worden. 

Elke dag werden de -nutr.-planten geswitched. Bij het terugzetten op de demiwa

terpotten werden worteltjes en deksel goed met demiwater afgespoeld om te 

voorkomen dat nutriënten in demiwaterpotten terecht kwamen. Om dezelfde 

reden werden deze potten elke 3 dagen ververst. 

Na 10 dagen werd voor de eerste maal geoogst, vervolgens na elke 7 dagen. 

Bij elke oogst werden de voedingsoplossingen in de potten vervangen. Per oogst 

werd per pot een random gekozen plant weggenomen. Wortelstelsels werden 

gescheiden en de planten zodanig op de potten gezet dat bladen elkaar niet overlap

ten. 

De geoogste planten (48 per oogst, 3x2x8) werden tijdelijk in voedingsoplossing 

overgezet en zo snel mogelijk werd versgewicht van spruit en wortel bepaald. 

_verder werd de wortellengte gemeten. Na 48 uur in de droogstoof bij 700 werden 

drooggewichten bepaald vo<;>r spruit en wortel. 
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1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3 - - - - - - - -
2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 l. 3 .1 2 3 4 - - - - -
3 4 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 1 - - - - - - -
4 1 2 3 1 2.. 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 - - - -

Fig. 32 

·Proefopstelling waterculture.De vakken zijn potten. 
nr. 1 = behandeling met overmaat nutrienten en zuurstof. 

2 = behandeling met.beperkende hoeveelheid zuurstof. 
3 = behandeling met beperkende hoeveelheid nutrienten, 

potten met voedingsoplossing. 
4 = behandeling met beperkende hoeveelheid nutrienten, 

potten met demiwater. 

Onderstreept zijn de potten met cytoplasmatype R. 

Factor ---
TYPE (R vs P) 

BEHANDELING 

BEHAND x TYPE 

NIVEAU 

REST 

r 

df 

1 

2 

2 

1 

42+ 

48 

RGR 
BM 
SWVD 

DSGEH 
WLI"'tAX 
SWVD5 
DSGEH5 

.relatieve groeisnelheid,per dag 
biomassa (drooggew.) bij oogst 5 
spruitwortelverhouding,gebaseerd 
op drooggew.,gemidd. per pot over 
de 5 oogsten 
drogestofgehalte,als SWVD 
wortellengte,als SWVD 
SWVD per plant bij oogst 5 
als SWVD5 

'Fig. 3S Overzicht van variantieanalyse en geanalyseerde 

variabelen. Waterculture~xperiment. 
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6.3. Berekeningen en analyse 

Berekend werden per plant per oogst de spruit-wortelverhouding op basis van 

drooggewichten en het drogestofgehalte. 

Per pot werd m.b.v. lineaire regressie de relatieve groeisnelheid berekend, RGR, 

uit de gegevens voor de 5 planten. 

Uit de gegevens van de 5 planten werden de gemiddelde spruitwortelverhouding 

SWVD en drogestofgehalte DSGEH per pot over de 5 oogsten berekend. Hetzelfde 

geldt voor de wortellengte, WLMAX. De gegevens werden vervolgens geanalyseerd 

in een variantieanalyse volgens 2 indelingen, naar type en naar behandeling. 

Overzicht van de variantieanalyse staat in fig. 33. Op gelijke wijze werden 

ook geanalyseerd de gegevens van BM, het drooggewicht bij oogst 5. Evenzo 

de spruitwortelverhouding en het drogestofgehalte uit de 5e oogst, SWVD5 en 

DSGEH5 respectievelijk. 

Reden om gegevens van de laatste oogst te analyseren naast die over de gehele 

proefperiode was dat eventuele effecten van behandeling en type bij de planten 

van de 5e oogst, het duidelijkst zichtbaar zouden zijn. Deze planten hadden immers 

de langste groeiperiode gehad. 

Bij de laatste oogst bleek gedurende de laatste week groot verschil in waterstand 

in de pot tussen de potten te zijn ontstaan, in de -02-behandeling. Omdat dit 

mogelijk de groei beïnvloed had werd een correlatieberekening uitgevoerd tussen 

BM en waterstand. Zonodig kon hiervoor dan gecorrigeerd worden. Er bleek echter 

geen aanto'onbaar effect te zijn. 

6.4. De resultaten 

Al spoedig na aanvang van het experiment bleek dat de plantjes niet bestand 

waren tegen een behandeling van 4 uur voedingsoplossing en 20 uur demi. Nieuwe 

zijworteltjes groeiden niet uit en oude stierven af. Er trad geen groei op. Na 

5 dagen werd overgegaan op een schema van 8 uur voedingsoplossing en 16 uur 

demi. De plantjes die het zwaarst te lijden hadden gehad werden, met een maxi

mum van 2 per pot, vervangen door plantjes van gelijke grootte. Nieuwe zijwortel

tjes vormden zich en de planten begonnen te groeien. 

In de eerste weken kon geen effect van -02-behandeling geconstateerd worden. 

Blijkbaar was het 02-aanbod niet beperken_d. Pas in de laatste 2 weken en met 

name de laatste week werden verschillen met de controle zichtbaar. Tijdens 

die periode werd in de potten een 02-gehalte aangehouden van 0.3 ppm, een 

stuk lager dan de 0. 7-0.8 uit de periode daarvoor. Dit bleek haalbaar zonder het 

N 2-verbruik veel te verhogen. Waarschijnlijk lekte een groot deel van de binnenko-
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mende 02 naar binnen via de plantgaten in het deksel, langs de wortelhals. Omdat 

al 3 planten geoogst waren konden de potten beter afgedicht worden. Waarschijnlijk 

was echter het toegenomen gebruik van 02 door de plantenwortels de belangrijkste 

oorzaak van de lage gehalten. In 4 weken tijd nam de biomassa van de planten 

immers met een factor 80 toe (RGR= 0.169) daarmee ruimschoots het wegnemen 

van biomassa bij het oogsten compenserend. 

De verschillen met de controle betroffen in de eerste plaats de dofheid en 

beharing van de bladen van de -02-planten. Bij de 5e oogst was het blad van 

10 van de 15 geoogste planten dof en in 3 gevallen bovendien ook duidelijk behaard. 

Dofheid of beharing werd in geen van de andere behandelingen waargenomen. 

Verder bleven de planten wat achter in groei t.o.v. de controle. Ook trad een 

duidelijk verschil in wortelstelsel aan het licht. In de controle bestonden deze 

uit dunne, lange, helderwitte wortels met veel vertakkingen. De wortelstelsels 

van de-nutr.-planten waren identiek maar kleiner. De wortelstelsels van de -

02-planten daarentegen bleken grauw van kleur met weinig vertakkingen. De 

wortels waren kort en eindigden in een donkere gezwollen punt. Dit type wortel

stelsel had veel weg van dat van de geïnundeerde planten uit het cilinderexperiment 

(5.4.1.). 

Tabel 20 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van RGR, BM, SWVD 

en DSGEH per combinatie van type en behandeling. In tabel Al 0 staan de gegevens · 

voor WLMAX, SWVD5 en DSGEH5. 

Voor geen van deze eigenschappen bleek een significant verschil te bestaan 

tussen de typen (tabel 21 en All). Wel was de interaktie tussen type en behandeling 

significant voor het DSGEH. Tabel 20 laat zien dat in de controlebehandeling 

het drogestofgehalte van P hoger is dan van R. In de andere behandelingen is 

het omgekeerd, het duidelijkst in de -nutr.-behandeling (fig. 34). In de controle 

en in de -nutr.-behandeling was de RGR van P groter dan van R (niet sign.), in 

de -02-behandeling was de RGR van P groter dan van R (niet sign.), in de -02-

behandeling was de RGR gelijk. In alle behandelingen was de BM van P groter 

(fig. 34), met een significantie van 0.14. Juist in de behandeling waarin de RGR 

van R en P gelijk waren bleek het verschil in BM tussen R en P het grootst. BM 

wordt behalve door RGR ook bepaald door het startgewicht en daarmee door 

zaadgrootte en kiemingssnelheid. In dit experiment was het gemiddeld zaadgewicht 

van type R 2.002 mg, van type P 2.047 mg. In tabel 22 staan de aantallen gekiemde 

zaden per type per bak. Er waren 98 zaden van el~ type per bak te kiemen gelegd. 

Zaden van type P kiemen het snelst (x2 7= 13.62, p= 0.07). 

De SWVD van P is in alle behandelingen het grootst, het verschil met R is subsig

nificant (fig. 35, tabel 20). 

De behandelingen hadden duidelijke effecten op de onderzochte eigenschappen. 
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Tabel20 • Gemiddelden en standaarddeviaties per type en per 
behandeling.Watercultureëxperiment.DSGEH in %en EM in mg. 

behandeling type n RGR BM SWVD DSGEH 

controle R 8 0.168,;t0.018 1322+528 4.47+0.40 8.15,;t0.42 

controle p 8 0.174,;t0.010 1502+382 4.18,;t0.43 8.42.:!:.0.26 

02 beperk. R 8 0.169,;t0.006 983+311 4. 92,;tO. 45 9.68.:t.0.30 
0 2 beperk. p 8 0.169+0.014 1212+344 4.77+0.38 9.38.:!:.0.90 

nutr.beperk. R 8 0.129.:!:.0.018 152+ 44 2.05+0.08 10.47+0.51 

nutr.beperk. p 8 0.140,;t0.022 165+ 35 2.02+0.14 9.74.:!:.0.39 

Tabel 21. F-waarden en significanties voor de effecten van 
behandeling en type op RGR ;, BM, SWVD, DSG EH. 
Watercultureëxperiment. 

RGR BM DSGE:H SWVD 

Factor F p F p F p F 

TYPE: (R vs P) -1.99 ns -2.22 .14 2.96 .09 2.50 

BEHANDELING 34.65 "'"'"' 63.59 ;K KK 53.14 ;!(i(* 296.31 

TYPE: x BE:HAND 0.61 ns 0.48 ns 3.90 * 0.57 

BEHAND uit-
gesplitst: 

contr. vs -02 0.34 ns 7.40 ;Mi( -47.89 ;K;K;K -18.15 

contr. VS -nutr. 55.95 *** 10.84 ;!(;!(:I( -101.61 *** 347.07 

-02 VS -nu tr. 47.61 ;!(;!(:I( -------- -9.99 i(;!( 523.95 

Tabel 22. Aantal gekiemde zaden per cytoplasmatype 
per bak. Aantal zaden per bak is 98. 8 Dagen na het 
inleggen van de zaden. 

type 

~ 

p 

1 

34 

46 

2 

40 

36 

3 

42 

54 

4 

44 

62 

totaal 

150 

198 

p 

.12 

:I(;!(;!( 

ns 

*** 

*** 

;K:I(i( 
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OSGEH 

Fig. 35. Drogestofgehalte en spruitwotelverhouding 
per type en per behandeling. Alleen van DSGEH en 
SWVD zijn de standaardafwijkingen gegeven,van DSGEHS 
en SWVDS zijn alleen de gemiddelden aangegeven. 
De dichte symbolen staan voor type R,de open voor P. 

• = controle, • = -0 2-behandeling, + =--nutrientenbeh_. 
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In figuur 36 is de biomassa uitgezet tegen de tijd. De gegevens laten een mini

maal verschil zien tussen controle en -02-planten. Pas in de laatste week blijft 

de groei van de -02-planten achter. 

BM van de -02-planten blijkt significant lager dan van de controle te zijn (fig. 

34, tabel 21). 

Wel een duidelijk groeiremmend effect heeft de -nutr.-behandeling. Zowel 

RGR als BM zijn significant lager dan- van beide andere behandelingen (tabel 

20 en 21). Figuur 36 toont echter aan dat de RGR in de tijd toeneemt en dat 

de planten na de 2e oogst een groeisnelheid hebben die gelijk is aan die van de 

controle. De lage RGR-waarden zijn dus een gevolg van de relatieve zeer trage 

groei in de eerste en tweede week. 

De SWVD van de controle is hoger dan die in de -nutr.-behandeling en lager 

dan in de -02-behandeling. Deze verschillen zijn significant (tabel 21). Bij vergelij

king van SWVD5 (tabel AlO) en SWVD (tabel 21) blijkt dat de spruitwortelverhou

ding bij de 5e oogst voor de -nutr.-planten een stuk hoger is dan over de 5 oogsten 

gemiddeld. Voor de andere 2 behandelingen geldt dit in veel minder sterke mate 

(fig. 34). De verschillen zijn bij de 5e oogst dus kleiner zoals ook blijkt uit de 

lagere significanties (vergel. tabel 21 en All). 

De wortellengte WLMAX (tabel 21) blijkt in de controle significant groter 

dan in beide andere behandelingen en is in de -02-behandeling het laagst (tabel · 

All). 

Het DSGEH van de -02-behandeling is hoger dan van de controle en lager dan 

van de -nutr.-behandeling. Deze verschillen zijn significant (tabel 21). 

Het drogestofgehalte van planten van de 5e oogst, DSGEH5 verschilt nogal van 

DSGEH, het gemiddelde over de 5 oogsten. Voor de controleplanten is het hoger, 

voor de -02-planten veel hoger en voor -nutr.-planten veel lager dan het DSGEH 

(fig. 34). Als gevolg daarvan is bij de 5e oogst, in tegenstelling tot bij het algemeen 

gemiddelde over de 5 oogsten, het drogestofgehalte van de -02-planten significant 

hoger dan van de -nutr.-planten (tabel All, 21). Ook het d.s. gehalte van de contro

le is nu hoger dan dat van de nutriënten (p= 0.07). 

6.5. Discussie 

6.5.1. Vergelijking van de cytoplasmatypen 

Evenals in de vorige experimenten blijken ook in dit experiment geen significante 

verschillen tussen de cytoplasmatypen te bestaan maar valt er wel een tendens 

waar te nemen, in het voordeel van type P. 

In alle 3 de behandelingen zijn de planten van type P in de 5e oogst groter 
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dan van type R. Dit is op zijn minst gedeeltelijk te verklaren uit een verschil 

in aanvangsgewicht. Het iets hogere zaadgewicht en de snellere kieming van 

type P-zaden zorgen voor een hoger aanvangsgewicht. Verschil in biomassa kan 

echter ook door een verschil in groeisnelheid veroorzaakt worden. In de controlebe

handeling en de -nutr.-behandeling is de groeisnelheid gemiddeld iets hoger. Maar 

juist in de -02-behandeling waarin het verschil in biomassa tussen de typen het 

grootst is is er geen verschil in RGR gèconstateerd. Aangenomen moet worden 

dat deze planten al bij aanvang van de proef in grootte verschilden. 

Opvallend is dat uitgerekend in de -02b -h d 1. 1 · d b h d 1· e an e mg a s emge van e e an e mgen 

de groeisnelheden voor de typen gelijk zijn. 

Geconcludeerd wordt dat hiermee is aangetoond dat 02 geen rol speelt in een 

eventueel fitnessverschil tussen de typen, althans niet in de periode na kieming, 

in natte hooilanden. 

Dit wil niet zeggen dat dit verschil er niet is: Ondanks zorgvuldige selektie op 

gelijke zaad grootte bleek het niet mogelijk zaad van precies gelijk gewicht voor 

de beide typen te verkrijgen. Zaad van type P was duidelijk groter. En dit is zaad 

verzameld uit een natte hooilandpopulatie. 

Ook kiemt zaad van P-planten wat sneller. Het is mogelijk dat deze kleine verschil

len in het veld van belang kunnen zijn evenals de iets hogere waarden voor de 

RGR. 

De spruitwortelverhouding geeft lagere waarden voor P te zien wat beschouwd 

kan worden als een aanwijzing voor minder goede groei dan R (5.3). Bij de laatste 

oogst is dit verschil echter afwezig omdat juist in de -02-behandeling de spruitwor

telverhouding van type R hoger is. De gegevens van die beha_ndeling vertonen 

echter een grote spreiding vergeleken met de gegevens over alle oogsten (SWVD). 

Voor de SWVD5 wordt een e.v. gevonden van 20% tegen 8.5% voor SWVD, in 

de -02-behandeling. 

Ook het drogestofgehalte geeft geen duidelijke uitslag. Over alle oogsten en 

behandelingen genomen lijkt het d.s. gehalte van P lager (p= 0.09). In fig. 34 

is te zien dat het in de controle hoger is maar lager in de 2 andere behandelingen. 

Hetzelfde geldt voor oogst 5, maar hier is het verschil met R kleiner. Een laag 

d.s. gehalte is een gunstig teken onder de proefomstandigheden (3.2.3.). Mogelijk 

vormt het d.s. gehalte evenals de s.w.verhouding zo een indicatie voor een iets 

hogere fitness van type P. 

De resultaten van deze en eerdere experimenten suggereren een klein verschil 

tussen de typen in het voordeel van P. Dit is echter niet van grondwaterstand 

of o2-gehalte in de bodem afhankelijk (zie Hoofdstuk 7). 
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6.5.2. Effect van een verlaagd 02-aanbod. 

Een opvallend effect van een laag 02-gehalte in de waterculture zijn de verande

ringen die optreden in het wortelstelsel. De spruitwortelverhouding wordt hoger. 

Dat is tegen de verwachting in. Als de beperkende factor zich in de bodem bevindt 

en er geen competitie is om licht krijgt een plant doorgaans een lagere, geen 

hogere spruitwortelverhouding. Dat gold b.v. voor de planten in de -nutr.-behande

ling van deze waterculture. 

Bij vergelijking van de wortelstelsels blijkt het lage wortelgewicht van de -02-

planten vooral veroorzaakt te zijn door het veel minder vertakken van de wortels 

en door het feit dat de wortels een stuk korter zijn. De wortelontwikkeling lijkt 

dus geremd maar in dat geval is het des te opmerkerlijker dat de bladgroei blijkbaar 

veel minder geremd wordt. Worden spruit- en wortelgewichten van de 2 behandelin

gen met elkaar vergeleken dan blijkt dat ten opzichte van de controle het spruitge

wicht met 19% verminderd is, het wortelgewicht met 35%. Dit betekent dat 

de opname van nutriënten niet zo sterk verminderd is als het wortelgewicht. 

Per eenheid wortelgewicht is de opname aan nutriënten bij de -02-planten dus 

groter dan van de controle planten. 

De grauwe kleur van de -02-wortels trad met name in de laatste week op, 

toen het 02-gehalte een stuk lager was dan de weken ervoor. Bij de geinundeerde 

cilinderplanten kwam deze grauwheid niet voor. Mogelijk is het een aanwijzing 

voor minder vitaliteit van de wortels. Toch was er ook in de laatste week een 

behoorlijke gewichtstoename van de planten (fig. 36). 

De dofheid en beharing trad pas in de laatste weken op en viel dus samen met 

de daling in groeisnelheid. De dofheid duidt op een minder vitaal zijn van de 

plant en past dus bij de grauwe kleur van de wortels. De beharing kan een aanpas

sing zijn om de verdamping te verlagen. Bij lage 02-gehalten heeft een plant 

moeite met de opname van nutriënten en water, het d.s. gehalte is hoger (3.2.3). 

Beharing kan dus ook in dit geval gunstig zijn bij beperking van de verdamping. 

Het d.s. gehalte is hoger dan dat van de controle, ruim 1% hoger over alle 

oogsten, 3% bij de 5e oogst (fig. 34). Het hogere d.s. gehalte is een gevolg van 

of aanpassing aan een minder grote opname van nutriënten en daarmee water 

door 02-tekort in de bodem (3.2.3.). 

Het hogere d.s. gehalte stemt zo overeen met de waargenomen beharing als aanpas

sing tegen een te grote verdamping. Het feit dat het verschil in d.s. gehalte bij 

de 5e oogst veel groter is dan gemiddeld over alle oogsten vormt hiervoor een 

extra argument. Juist in de laatste periode was het 02 gehalte het laagst en 

kan het grootste effect op het d.s. gehalte verwacht worden. In verband hiermee 



-105-

is het de moeite waard het verloop in de tijd, in dit experiment, van d.s. gehalte 

en spruit-wortelverhouding te volgen. 

Een conclusie die o.g.v. dit experiment getrokken kan worden is dat een proefop

zet als deze niet geschikt _lijkt voor het creëren van een beperkend 02-aanbod. 

Ofwel er moet gewerkt worden met grotere planten, ofwel met een kleinere 

proefopzet en maar 1 plant per pot. Het 02-verbruik is dan hoger en de potten 

zijn beter af te sluiten. Voor het nadeel van gebruik van grotere planten wordt 

verwezen naar 5.2. 

6.5.3. Effect van een verlaagd nutriëntenaanbod. 

De planten bleken niet bestand tegen een behandeling van 4 uur op voedingsoplos

sing t Hoagland en 2 0 uur demi. Worteltjes stierven af en nieuwe worteltjes 

groeiden niet uit, groei van de spruit bleef achterwege. Dit kan niet aan uitsluitend 

het schokeffect, in de vorm van abrupte veranderingen in de osmotische waarde 

van het wortelmedium, toegeschreven worden. Dit schokeffect is immers ook 

aanwezig bij de behandeling van 8 uur op de voedingsoplossing en 16 uur op demi. 

En daar groeiden de planten uitstekend bij. Een verschil van 4 uur op demi (2 0 

i.p.v. 16) zal geen rol spelen. Blijft over de langere periode op de voedingsoplossing. 

De extra 4 uur stelt de planten kennelijk in staat zich van de schok van het over

zetten van demi naar voedingsoplossing te herstellen. Waarschijnlijk hebben de 

wortels tijd nodig om zich na de switch aan te passen aan de voedingsoplossing 

en komt pas daarna de opname goed op gang. Een periode van 4 uur is dan te 

kort. Of mogelijk vindt wel opname plaats maar lekt het meeste er in de demipe

riode weer uit. De door nutriëntengebrek verzwakte planten kunnen vervolgens 

de schokken niet aan en het wortelstelsel degenereert. 

Theoretisch is er nog de mogelijkheid dat de planten zich ook zonder verandering 

in het switchschema hersteld zouden hebben maar aanwijzingen hiervoor ontbreken. 

Direkt na overschakelen op 8 uur t Hoagland trad het herstel in. Nieuwe 

worteltjes werden gevormd en de spruit begon te groeien. Het is dan ook 

uitgesloten dat de tragere groei in de eerste en tweede week t.o.v. de periode 

daarna aan het voorgaande toe te schrijven is. 

Veel logischer is het te veronderstellen dat de planten tijd nodig hadden zich 

aan de behandeling aan te passen. Uiteindelijk werd een groeisnelheid bereikt 

die gelijk was aan de controle, terwijl nutriënten slechts een derde van de tijd 

beschikbaar waren. Het is onwaarschijnlijk dat de planten daartoe al direkt in 

staat zijn. 

Het eerste opmerkelijke verschijnsel is het verloop in de tijd van groeisnelheid. 
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Ook spruit-wortelverhouding en d.s. gehalte veranderen. Het tweede is de uiteinde

lijk bereikte hoge groeisnelheid, gelijk aan de controle. 

Met het laatste beginnend, deze wordt bereikt met een spruit-wortel verhouding 

van 2 á 3, de helft van die van de controleplanten. Dit relatief hoge aandeel 

van de wortels stelt de planten in staat bij gelijk totaal gewicht evenveel nutriën

ten op te nemen als controleplanten in een kortere periode. Toch is het verschil 

in spruit-wortelverhouding te klein om de hoge RGR te verklaren. 

Een rol speelt ook dat in potentie de opnameperiode wel 3 maal zo lang is voor 

de controleplanten maar het grootste deel van die extra opnametijd valt 's nachts, 

waarin de opname minder is dan overdag. Naast deze verklaringen kan een verkla

ring gezocht worden in luxe-consumptie van nutriënten. Door aan te nemen dat 

gedurende de feitelijke opnameperiode de planten meer opnemen dan ze direkt 

kunnen gebruiken verlengen ze praktisch hun opnameperiode. Verwacht mag 

dan worden dat de nutriëntenconcentratie in de controle hoger is dan bij de -

nutr.-planten want ook de controleplanten kunnen deze luxe comsumptie vertonen. 

Maar bij deze planten.treedt geen verdunning op, a.g.v. gebruik hij niet-opname, 

zoals in de -nutr.planten het geval is. Er zijn echter geen gewasanalyses uitgevoerd. 

Tenslotte is er de mogelijkheid dat de planten in de -nutr.-behandeling een 

hogere opname snelheid ontwikkeld hebben dan de controle planten. 

Het feit dat de groeisnelheid geleidelijk toenam en pas in de derde week constant 

werd en even groot als van de controleplanten bewijst dat de planten zich hebben 

aangepast. In de eerste plaats hebben ze zich moeten aanpassen aan de abrupte 

veranderingen in concentraties van nutriënten in het medium. In de tweede plaats 

hebben ze een mogelijk hogere opnamesnelheid ontwikkeld. Deze eigenschappen 

waren blijkbaar niet van begin af aan aanwezig. 

Hiermee in overeenstemming zijn er ook veranderingen in de tijd in spruit-wortel

verhouding en d.s. gehalte. De spruit-wortelverhouding nam in de loop van het 

experiment af. In de eerste oogst was deze rond de 1, bij de 5e oogst bijna 3 

met een gemiddelde van 2 over de 5 oogsten. Deze toename betekent o.g.v. boven

staande een minder gunstige verhouding tussen opnamepotentieel en totaalgewicht 

en is dus groeisnelheidverlagend onder deze behandeling. Dit maakt een aanpassing 

in de vorm van verhoogde opnamesnelheid en aan plotselinge concentratie wisselin

gen waarschijnlijker. Het d.s. gehalte vertoont een dalende tendens in de tijd 

(~ 10% voor de 5 oogsten, 8% voor de 5e oogst). Over de 5 oogsten is het d.s. 

gehalte gemiddeld hoger dan voor de controle, zelfs ~ 2%, bij de laatste oogst 

daarentegen is het d.s. gehalte een !% lager dan de controle. Deze verschillen 

zijn beide significant. Ook dit vormt dan ook een aanwijzing dat de planten zich 

geleidelijk aan de relatief ongunstige omstandigheden van de -nutr.-behandeling 

wisten aan te passen. 
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Het verschil van een t% bij de 5e oogst is wellicht te verklaren uit het feit dat 

de controleplanten een stuk ouder waren en b.v. al aarknoppen gevormd hadden. 

De waargenomen verschijnselen kunnen belangrijke implicaties hebben voor 
-

de veldsituatie. Ze geven aan dat in terreinen met een sterk fluctuerende beschik-

baarheid van nutriënten de lengte van _de periode waarin voldoende nutriënten 

beschikbaar zijn van groot belang is. En tevens dat de planten hier niet direkt 

aan aangepast zijn. Maar door de spruit-wortelverhouding te verlagen en zich 

aan te passen aan de wisselingen in o~motische waarde van het bodemvocht blijken 

de planten zeer goed in staat zich te handhaven. Met luxe-consumptie en een 

hogere opnamesnelheid kunnen de planten de korte perioden waarin voldoende 

nutriënten beschikbaar zijn optimaal benutten. Het moet zelfs mogelijk zijn 

een zelfde groeisnelheid te halen als bij een meer regelmatig aanbod van nutriën

ten. 
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7. Discussie 

Zoals in de discussies bij de afzonderlijke hoofdstukken reeds geconstateerd 

werd, zijn in geen van de experimenten significante verschillen tussen de cyto

plasmatypen gevonden in éigenschappen als groeisnelheid, biomassa en drogestof

gehalte. 

In die zin zijn de resultaten van de experimenten in overeenstemming met die 

uit het onderzoek naar het voorkomen van MS1 en MS2 in natte hooilanden en 

die uit de vegetatieanalyse. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat type 

MS1 meer voorkomt in natte hooilandpopulaties dan eerder verondersteld werd. 

Zo er al sprake was van een verschil in eigenschappen tussen de cytoplasma

typen dan kon op grond van deze bevinding verwacht worden dat deze verschillen 

niet groot zouden zijn. Uit het onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen 

van de MS-typen en eigenschappen van de vegetatie, als aanwijzing voor een 

verschillende milieupreferentie van de cytoplasmatypen, bleek dat er geen ver

band aantoonbaar was. De conclusie was dan ook dat, er van uitgaande dat de 

verhouding tussen de MS-frequenties de verhouding tussen de cytoplasmatypen 

R en P goed weergeeft, er geen verschil in standplaats of milieuprefentie tussen 

R en P aanwezig is. Een belangrijk verschil in eigenschappen lijkt dan onwaar

schijnlijk. 

In alle experimenten echter was sprake van een tendens ten gunste van type 

P. De relatieve groeisnelheid en biomassa waren voor P in het algemeen hoger 

evenals de spruitwortel-verhouding. Het drogestofgehalte was meestal lager. 

De resultaten van alle experimenten met betrekking tot het verschil tussen 

R en P zijn in tabel 23 samengevat. Voor het transplantatieëxperiment zijn 

er 4 combinaties van de 2 populaties (Wd en BC) en 2 locaties. In het plaggenexpe

riment werden 12 emmers gebruikt. In het cilinderexperiment ging het om vier 

cilinders en in de waterculture waren er 3 behandelingen. Binnen elk van deze 

eenheden werdenRen P vergeleken. 

Er is aangegeven in hoeveel gevallen R groter was dan P en omgekeerd in de 

betreffende eigenschappen. 

Uitgaande van de veronderstelling dat tussen de typen geen verschil in deze 

eigenschappen bestaat is de verwachting dat in de helft van de gevallen P groter 

is dan R en omgekeerd. Deze hypothese is getoetst door de overschreidingskans 

van de gerealiseerde waarden te bepalen ( tekentoets, p= t ). 
De berekening van de kansenenhun uitkomsten staan in het schema gegeven. 

De resultaten zijn aanleiding de hypothese te verwerpen. Verschil in onderzochte 

eigenschappen lijkt aanwezig. 
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Tabel 23. Vergelijking van de cytoplasmatypen in relatieve groeisnelheid, biomas-

sa, spruitwortelverhouding en droge stofgehalte. Resultaten van alle 

experimenten. Verklaring zie tekst. - = niet bepaald. 

RGR BM SWVD DSGEH 
P>R R>P P>R R>P P>R R>P P>R R>P 

transp 1 . exp . 3 1 3 1 0 4 

plaggenexp. 9 3 6 6 

cil inderexp. 3 1 3 1 3 1 1 3 

watercult. exp. 2 1 3 0 0 3 1 2 

totaal 17 6 15 8 3 4 2 9 

overschr.kans P(k~17J P(k~151 P(k~41 P(k~21 

(23,!)) (23,t)) (7,!)) (11,!)) 

p 0.02 0.11 0.50 0.03 

Het is onwaarschijnlijk dat het lage voorkomen van MS1 in natte hooilanden 

samenhangt met de hoge grondwaterstand of het lage 02-gehalte in de bodem. 

Er kon in geen van de experimenten een invloed van grondwaterstand of 02-

gehalte op het verschil tussen de typen vastgesteld worden. En ook onder optimale 

omstandigheden voor groei bleef het verschil aanwezig. 

Uit het cilinderexperiment bleek dat juist in eigenschappen die bij een laag 

02-aanbod in de bodem van belang zijn tussen de typen geen verschil was. 

Het lage 02-gehalte lijkt dus van geen betekenis voor de verklaring van de lage 

MS1-frequentie in natte hooilanden. 

Onduidelijk is in hoeverre de geconstateerde verschillen in groeisnelheid en 

biomassa het voorkomen van de MS-typen in het veld kunnen verklaren. De 

duur van de experimenten was te kort en de geconstateerde verschillen te klein 

om uitspraken over fitnessverschillen te kunnen doen. 

De biologische betekenis van deze kleine verschillen kan alleen blijken bij langere 

experimenten, in het veld, waarbij vooral ook de generatieve fase betrokken 

wordt. 

De verschillen waren zowel onder optimale omstandigheden aanwezig als 

onder de vrij extreme omstandigheden in het Merrevliet. Uit de experimenten 

bleek dat eigenschappen die natte hooilanden kenmerken (hoge grondwaterstand 

en een dicht vegetatiedek) geen invloed op deze verschillen hadden. Uit de 

vegetatieanalyse volgde dat pH, nutrientenrijkdom, en vochtgehalte in de bodem, 

terreigenschappen die binnen een nat hooiland de variatie in vegetatie in 

hoofdzaak bepalen, niet in verband stonden met de verhouding in MS-frequenties. 
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In andere terreinen leidden de geconstateerde verschillen kennelijk niet tot 

een hogere fitness voor type P. De _MS1-frequenties zijn er hoger dan de MS2-

frequenties. 

Op grond van deze feiten tesamen ligt het niet voor de hand dat de verschillen 

in groeisnelheid en biomassa verantwoordelijk zijn voor een, gezien de MS

frequenties, minder voorkomen van type R. Hiervoor moet dus een andere oorzaak 

zijn. 

In de experimenten zijn de generatieve fase en de kieming niet betrokken. 

Mogelijke verschillen in zaadproduktie, zaadgewicht, pollenproduktie of 

kiemingseigenschappen zouden het verschil in voorkomen tussen de MS-typen 

kunnen verklaren. Gegevens tot nog toe daarover verzameld (van Damme 1983) 

wijzen echter eerder op een hogere dan op een lagere fitness voor R. 

Mogelijk werden de resultaten beïnvloed door gebruik van zaad dat vanwege 

de herkomst voor de vraagstelling ongeschikt was. 

Tenslotte is er de mogelijkheid dat de Verhouding tussen de MSfrequenties 

de verhouding tussen de cytoplasmatypen in het geheel niet goed weergeeft. 

Aanwijzingen hiervoor ontbreken echter. 
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8. Biomassaschatting in Plantage lanceolata m.b.t. bladparameters 

8.1. Fouten bij het schatten 

Naast het rechtstreeks- bepalen van de biomassa van de spruit door weging 

is er de mogelijkheid deze te schatten, b.v. aan de hand van de afmetingen van 

de bladen. De planten hoeven dan niet geoogst te worden. Een voordeel is dat 

in veel gevallen met een proefopzet met minder planten volstaan kan worden 

dan wanneer deze geoogst worden. Tevens zijn per plant gegevens te verkrijgen 

over groeisnelheid, turnover, optreden van bloei etc. Het belangrijkste nadeel 

is de onnauwkeurigheid van de bepaling t.o.v. weging. 

Schattingen aan de hand van bladafmetingen komen neer op bladoppervlakte

schattingen, met het bladoppervlak als maat voor de biomassa. De nauwkeurigheid 

van de schatting wordt dan ook vrijwel uitsluitend bepaald door de (on)mogelijk

heid het bladopppervlak juist te schatten. 

Fouten worden veroorzaakt door: 

- Variatie in bladvorm. Bij gelijke afmetingen is er verschil in oppervlak. Bij 

Plantage lanceolata treedt in het Merrevliet b.v. een verandering op in blad

vorm in de tijd onder invloed van toenemende lichtconcurrentie. Vroeg in 

het seizoen zijn de bladen ovaal-lancetvormig, later in het seizoen worden 

ze spatelvormig (fig. 37a). 

- Aanwezigheid van jonge bladen. Bij Plantage lanceolata is de variatie in blad

afmetingen bij planten van ongeveer gelijke grootte het grootst bij de jongste 

bladen (fig. 37b). Het wel of niet meetellen van een net zichtbaar jongste 

blad in het totaal aantal bladeren is ook een belangrijke foutenbron. 

- Afwijkingen van een lineair verband tussen schatting en biomassa zonder 

daar rekening mee te houden (fig. 38). 

In de volgende paragraaf komen methoden aanbod die de nauwkeurigheid van 

de schatting kunnen verhogen zonder meer metingen te hoeven verrichten. 

8.2. Verbetering van de schatting 

Fouten in de schatting die een gevolg zijn van variatie in bladvorm zijn uitslui

tend te reduceren door voor de verschillende bladvormen een eigen schattingsme

thode te ontwikkelen. In het geval van het Merrevliet (fig~ 37a) b.v. door lengte 

van bladschijf en -steel afzonderlijk te meten en te verwerken. 

De variatie kan gereduceerd worden door de jonge bladen minder zwaar te 

laten meetellen in de schatting. Door de jongste bladen b.v. afzonderlijk te 

meten en te verwerken wordt hun aandeel teruggebracht door hun geringere 
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Fig. ~. ~· Bladvorrnen.Type I bij onbeschaduwde planten, 
, type II bij planten onder invloed van lichtconcurrentie. 
f~·-.Rozetten.Zwart de krans binnenste,jonge bladen,wit de oudere 
;buitenste bladen. 
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Fig. 3G Niet-lineaire schattingen. De stippellijn geeft het 
verband bij een ideale schatting aan waarbij schatting=biornassa. 
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afmeting en aantal. 

Als de metingen verricht zijn per blad of bladklasse volgt de beste schatting 

uit een multipele lineaire regressie op deze bladen of bladklassen. In deze methode 

wordt het aandeel in de schatting bepaald door het aandeel van de bladen of 

bladklassen in de totale plant en door de grootte van de toevalsvariatie binnen 

die bladen of bladklassen. Hoe groter deze variatie, die niet samenhangt met 

variatie in totale biomassa, des te kleiner het aandeel in de schatting. 

In geval van een niet-lineair verband tussen schatting en werkelijke biomassa 

dienen de metingsresultaten zo omgezet te worden dat een lineair verband ont

staat (logtransformatie, machtsverheffen, worteltrekken etc.). Een oorzaak 

van niet-lineairiteit kan zijn een verschil in aandeel van jonge dus dunne en 

relatief lichte bladen in het totaal tussen jonge en oude planten. In dat geval 

biedt het splitsen van de plant in 2 bladklassen die afzonderlijk geschat worden 

uitkomst. De afzonderlijke schattingen worden opgesteld, al of niet met behulp 

van mult.lin. regressie. 

In de volgende paragrafen worden verschillende schattingsmethoden met elkaar 

vergeleken wat betreft nauwkeurigheid en hoeveelheid werk. 

8.3. Bepaling van de bladparameters: Metingen aan de plant 

In het plaggenexperiment bleek een groot verschil in bladvorm te bestaan 

tussen beschaduwde planten, in de emmers met vegetatie, en onbeschaduwde 

planten, in emmers zonder vegetatie (4.3). In het Merrevliet, een terrein met 

een zelfde milieu en type plant als gebruikt in het experiment werden 63 bescha

duwde, en 75 planten uit zeer ijle vegetatie verzameld. Bladparameters en ge

wichten werden bepaald om aan de hand daarvan schattingsmethoden onderling 

te kunnen vergelijken. Vanwege de verschillen werden de twee typen planten 

ook op een verschillende manier gemeten. 

Bij beschaduwde planten is het wat hoeveelheid werk betreft haalbaar van 

alle bladen de lengte te bepalen. Van deze planten werd dan ook de lengte bepaald 

en daarnaast de gemiddelde breedte van oude bladen, dus het jongste meestal 

veel smallere en kleinere blad, niet meegerekend. 

Van de onbeschaduwde planten was het aantal bladeren te groot om deze 

afzonderlijk te meten. Als parameters werden gekozen de lengte van het langste 

blad en de gemiddelde breedte van een w~llekeurig vijftal van de grootste bladen. 

Daarnaast werd het aantal bladen bepaald. In de opbouw voor de plant kon duide

lijk een binnenste krans jonge en kleine bladen van zeer verschillende grootte 

onderscheiden worden van een krans oude, buitenste bladen die veel groter en 

van ongeveer gelijke lengte waren (fig. 37B). Voor een betere schatting werden 
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daarom maximale lengte en aantal bladeren voor deze 2 klassen afzonderlijk 

genoteerd. De breedte werd voor de kleine planten niet afzonderlijk bepaald 

omdat tussen de bladen binnen een plant een sterke correlatie in breedte is 

(8.6) zodat daar in de berekening voor gecorrigeerd kan worden. Van de planten 

werd tevens het versgewiéht bepaald, bij de onbeschaduwde voor de 2 bladklassen 

afzonderlijk. De planten in het experiment werden vervolgens op dezelfde manier 

gemeten. 

Bij het cilinderexperiment werd de h~lft van het aantal planten, 40 exx., kort 

na het inplanten geoogst om analoog aan het plaggenexperiment de meest geschik

te schattingsmethode te kunnen bepalen. Het kleine aantal planten en bladeren 

per plant (max. 4) en het feit dat de planten eenvoudig te meten waren maakte 

nauwkeurige metingen mogelijk. De lengte en breedte van elk blad werden be

paald. Van de cotylen werd uitsluitend de lengte bepaald. Naast versgewicht 

werd ook drooggewicht bepaald, in 0.1 mg. Alle metingen zijn tot op 1 mm nauw

keurig behalve de meting van de breedte van de kleinste bladen bij de cilinderplan

ten: Als de breedte kleiner dan 2 mm was werd tot op i mm nauwkeurig gemeten. 

8.4 Onderzochte schattingsmetheden 

Uitgangspunt is geweest dat de schattingsmetheden de absolute biomassa 

moeten weergeven, dus in gram of milligram. 

Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en al of niet lineair zijn van de schatting 

volgens een bepaalde methode, zijn eenvoudig in scatterplots af te lezen waarin 

de schatting staat uitgezet tegen de werkelijke biomassa (fig. 39). De regressielijn 

door deze punten geeft rechtstreeks weer hoe de absolute biomassa uit de metin

gen volgt. De correlatiecoëfficient R tussen resultaat van de methode en werke

lijke biomassa is de beste maat voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

van de schatting. 

8.4.1. Beschaduwde planten, veldsituatie 

Bij de verwerking van de metingen zijn de bladen naar grootte geordend in 

klassen. In het eenvoudigste geval worden de klassen slechts gevormd door bladen 

met een zelfde volgnummer, met klassen van eerste, tweede etc. bladeren aan 

de plant (eerste= oudste). Een overzicht van de methoden die onderzocht zijn 

staat in tabel 24. In methode 1 t/m 4 staat (B)L1 t/m (B)L5 voor de bladnummers 

met dien verstande dat alle bladen kleiner dan 5 cm zoveel mogelijk rechts 

geplaatst zijn, ook als een plant minder dan 5 bladen heeft. Dit betekent geen 
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Fig. 3~ De schatter (Y-as) uitgezet tegen de werkelijke biomassa 

(X-as).Bij F staat de schatter langs de X-as en de biomassa 
.. 
langs de Y-as. 

!• Beschaduwde planten,methode 1 B. Onbeschaduwde planten,methode 1 

C. Beschaduwde plantcn,methode 2 D. Onbaschaduwde planten,methode 2 

E. Onbeschaduwde planten,methode 3 F. Onbeschaduwde planten,methode 4 



I 
(.0 

.-4 

.-4 
I 

Tabel 24. Een overzicht van de onderzochte schattingsmethoden,inclusief 
de correlatie tussen schatter en werkelijke biomassa.Voor beschaduwde 
planten·. 

nr. blad- verm.v. 
klassen met GB 

1 - nvt 

2 - nvt 

J - -
4 - + 

5 + -

6 + + 

Toelichting: BMSB 
GB 
L 
20a 
20b 
15a 

formule R 

BHSBl=l.Ox(Ll+L2+LJ+L4+L5) o.8J9 

BMSB2=GBx(Ll+L2+LJ+L4+L5) 0.954 

BMSBJ=GBx(-0.51+0.016xL1+0.015xL2+ 0.970 
O.Ol8xLJ+0.022xL4+0.012xL5) 

BMSB4=-16.1+0.01J;BL1+0.018xBL2+0.015xBLJ+ 
o.o24xBL4+0.012xBL5 

0.979 

BMSB5=GBx(-0.42+0.017xL20a+0.022xL20b+ 0.949 
O.Ol6xL15a+O.Ol4xL15b+0.015xL10a+ 
O.Ol8xL10b+O.Ol7xL5a+0.020L5a+0.009xLO) 

BMSB6=-2J.4+0.017xBL20a+0.020xBL20b+O.Ol6xBL15a+ 0.983 
O.OllxBL15b+O.Ol4xBL10a+0.020xBL10b+ 
O.Ol9xBL5a+0.021BL5b+O.OOlxBLO 

biomassaschatter,in O.lmg.Voor beschaduwde 
gemiddelde breedte v.d. grootste bladen. 
bladlengte,in mm,voor le t/m se blad. 
blad langer dan 200 mm,blad a 

idem ,blad b 
= blad tussen 150 en 200 mm,blad a 

etc. 

planten. 

0 = blad lcleiner dan 50 mm 

R2 

0.704 

0.910 

0.941 

0.959 

0.901 

0.967 

BH volgt uit schatter 
door: 

BH=-468.6+2.59xBHSBl 

BH=-71.4+0.0174xBHSB2 

BM=BHSBJ 

BH=BHSB4 

BH=B~1SB5 

BM=BMSB6 
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extra werk en door de sterkere schifting in bladgrootte wordt de schatting waar

schijnlijk beter. Nog beter is een indeling -in bladklassen uitsluitend op grond 

van grootte van het blad. Dit betekent dat er soms een bladklasse meer bladen 

per plant bevat. Deze indeling is gevolgd in methode 5 t/m 6. In methode 3 

t/m 6 is gebruik gemaakt van multipele lineaire reserve met de bladgrootte 

klassen als verklarende variabelen. 

De regressiecoëfficienten zijn een weerspiegeling van het belang van het 

aandeel van een bladklasse in de schatting. Dit aandeel wordt bepaald door 

de grootte van de bladen en door toevalsafwijkingen in een bladklasse. Klassen 

die slecht correleren met de biomassa krijgen een lage regressiecoëfficient 

en wegen dus minder zwaar wat de schatting verbetert. De methode geeft de 

best mogelijke schatting uit de metingsresultaten. 

Deze regressie kan uitgevoerd worden op de bladlengten. In dat geval wordt 

de biomassa gedeeld door de gemiddelde bladbreedte. Het regressieresultaat 

wordt vervolgens met de breedte vermeningvuldigd en vormt de schatting voor 

de biomassa: Methode 3 en 5. In methode 4 en 6 worden de lengten eerst verme

nigvuldigd met de breedte en wordt hierop de regressie uitgevoerd. Dit is een 

stuk bewerkelijker maar bij gebruik van computer vormt dat geen probleem. 

Het regressieresultaat vormt direkt de schatting. 

8.4.2. Onbeschaduwde planten, veldsitutatie 

Een ovèrzicht van de onderzochte methoden staat in tabel 2 5. 

In methode 3 worden de bladen in 2 grootte klassen opgesplitst om de fout veroor

zaakt door jonge bladen te verminderen. In methode 4 wordt m.b.v. multipele 

lineaire regressie met de resultaten van de bladklassen als verklarende variabelen 

de beste schatting berekend (8.4.1). 5 en 6 zijn uitgevoerd om na te gaan of 

de biomas·sa van kleine bladen overeenkomstig de verwachting moeilijker te 

schatten is dan die van grote bladen. Dit zou dan aansluiten bij het feit dat 

vermindering van het aandeel van kleine bladen een betere schatting geeft van 

de totale biomassa. 

8.4.3. Jonge planten, labsituatie 

Tabel 26 geeft de resultaten. Het feit dat per blad de breedte berekend was 

maakte het mogelijk i.t.t. bij de vorige methoden per blad het produkt van lengte 

(mm) en breedte (mm) te bepalen. Nauwkeuriger schattingen zijn dan mogelijk. 

De verschillen tussen de methoden spreken na de voorgaande paragrafen voor 

zich. De eenheid van de produkt en lengte en breedte, BL, is m m 2 • 
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nr. 
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3 
4 

5 

6 

nr. 

1 

2 

3 

formule R R2 BM volgt uit schatter door: 

BHSOl = NT .x ML 0.918 0.842 BM = -695.19 + 3.27 x BMSül 

BHS02 = NT x ML x GE 0.929 0.864 BM = 13.16 + 0.148 x BHS02 

B:t-1SOJ = GE x (NG. x l':fL + Nli: x MLK) · 0.950 0.903 BH = -42.50 + 0.175 x BMS03 

BHS04 = -20.7 + GE x (0.190 x NG x NL + 0.968 0.9)6 BM = BMS04 
0.098 x NK x HLK) 

BMS05 = NG x HL x GE 0.947 0.897 ENG = -0.79 + 0.076 x BHS05 

BHS06 = NI\ x :HLK x GE 0.9)0 0.865 . BMK = -122.75 + 0.205 x BHS06 
--

Toelichting: BHSO 
NT 
NG 
NK 
GB 

biomassaschatter,in 0.1 ~g. Voor onbeschaduwde planten. 
= totaal aantal bladen Tabel 25 . Overzicht van 

onderzochte schattings
methoden voor de biomassa 
van onbeschaduwde planten. 

aantal grote bladen 
= aantal kleine bladen 

HL 
MLK 

gemiddelde breedte grote bladen,in 0.1 mm 
lengte van het langste blad,in mm 

= lengte van het langste kleine blad 

formule R. R2 

VWTl= LCl + LC2 + BLl + BL2 + BL3 + BL4 0.980 0.960 
I 

D\vTl= idem 0.988 0.977 

QWT2= 0.041 + O.l4lxBLl + 0.25lxBL2 + 0.993 0.985 
0.5JJxLC2 - 0.174xBLJ + 2.765xBL4 -
0. 028xLCl 

ywT2= -86.42 + 1.482xBLl + 1.856xBL2 + 0.988 0.975 
7.624xLCl + 63.595xBL4·- l.l8lxBLJ + 
1.986xLC2 

~YT)= -100.83 + 1.6S7xBL10a + l.590xBL10b + 0.985 0.971 
9.658xLCl + 1.15llxBL5a + ~.27lxBLla 

D\VTJ= J.209 + O.l89xBL10a + O.l6JxBL10b + 0.987 0.972 
O.l08xBL5a + 0.457xLC2 

- ··-· 

I 
I 

Tabel 26. Overzicht van 
onderzochte schattings
methoden voor jongeg 
kiemplanten in de kas. 

Toelichting: 

Biomassaschatter voor het versgewicht,in 0.1 mg 
,, ,, , drooggewicht,in 0.1 mg 

V1fT = 
D\fT = 
LC = lengte van cotyl,in ~n 
BL 
BLla= 

prodillet van lengte en breedte van een blad,in mm2 
idem,nu ingedeeld in grootteklassen 
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8.5. Vergelijking van de methoden 

De resultaten zoals getoond in de scatterplots (fig. 39) laten zien dat de schat

tingsmethoden lineair zijn. Analyses van de afstanden tussen de regressielijn 

en de planten bevestigden dit. 

De correlatiecoefficienten zijn geen van alle op hun verschil t.o.v. elkaar 

getoetst. De waargenomen tendenzen lijken echter duidelijk genoeg en zijn 

in alle 3 plantgroepen gelijk. 

Het resultaat van methode 1 bij de beschaduwde planten geeft aan dat zelfs 

een heel eenvoudige en grove schattingsmethode als de bladlengtesom waarbij 

elk blad eenzelfde gewicht toegekend krijgt en de bladbreedte niet gebruikt 

wordt al een vrij nauwkeurige schatting mogelijk maakt: r= 0.84 (fig. 39A). 

Bij de onbeschaduwde planten met een duidelijk grovere schattingsmethode, 

nl. aantal bladen maal max. lengte, is de correlatie opmerkelijk genoeg een 

stuk hoger, r= 0.92 (methode 1, fig. 39B). Het feit dat deze methode zo nauwkeu

rig schat geeft aan dat de planten erg uniform zijn. Blijkbaar een stuk unifomer 

dan de beschaduwde planten waar de lengte veel nauwkeuriger bepaald is. Dit 

wordt bevestigd door het feit dat het betrekken van de breedte in de schatting 

de correlatie bij de beschaduwde planten van 0.84 op 0.95 brengt, en bij de onbe

schaduwde planten van 0.92 op 0.93, dus nauwelijks een verbetering (fig. 39C 

en D). Praktisch betekent dit dat voor het nauwkeurig schatten het meten van 

de breedte bij onbeschaduwde planten achterwege kan blijven. Dit scheelt meer 

dan de helft van de tijd bij het meten. Bij beschaduwde planten is het betrekken 

van de breedte in de schatting wel noodzakelijk. In het transplantatie experiment 

is dan ook bij de biomassaschatting gebruik gemaakt van methode 2. Tijd kan 

bespaard worden door i.p.v. de gemiddelde breedte de maximale breedte te 

gebruiken. Dit is verantwoord aangezien bladbreedten binnen een plant sterk 

correleren (8.6). Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek. Noë en Blom 

(1982) berekenden voor een biomassaschatting door het produkt van aantal bladen 

en lengte van langste blad een correlatiecoefficiënt van 0.89. Zij maakten geen 

onderscheid tussen planten o.g.v. morfologie van de plant. 

Het nauwkeuriger meten van de cilinder planten resulteert in een hogere 

correlatie, r= 0.98, dan bij de vorige groepen met gebruik van breedte. Een 

andere verklaring voor de grotere nauwkeurigheid is de uniformiteit in bladvorm, 

een gevolg van de opkweek onder labcondities. Voor het drooggewicht is de 

correlatie zelfs 99%. 

Voor de praktijk houdt dit in dat als het louter om een biomassabepaling gaat 

van de spruit, metingen het wegen zonder meer kunnen vervangen. Dit maakt 

het nauwgezet volgen van de groei in de tijd mogelijk en ook kan met een kleinere 
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proefopzet worden volstaan dan wanneer planten geoogst worden. 

Overeenkomstig de verwachting blijkt de nauwkeurigheid van de schatting 

met behulp van mult.lineaire regressie vergroot te kunnen worden. Dit geldt 

voor alle 3 plantengroepen (tabel 24, 25, 26). Dit is van belang omdat hiervoor 

geen extra metingen verricht hoeven worden. 

Eveneens volgens verwachting resulteert bij de onbeschaduwde planten het 

opsplitsen in 2 bladklassen in een nauwkeuriger schatting, r= 0.95 (methode 

3, tabel 25, fig. 39E). Dit onderscheid maken in bladklassen kost bij het meten 

ongeveer twee keer zoveel tijd. De resultaten volgens methoden 5 en 6 in tabel 

25 wijzen uit dat de biomassa van de jongste bladen moeilijker uit de afmetingen 

te schatten is dan van de oudere bladen. Dit verklaart mede het positieve effect 

op de nauwkeurigheid van het splitsen in 2 klassen. Tevens vormt het een verkla

ring voor de relatief lage regressiecoëfficienten in de formules voor de kleinste 

bladen (vergelijk b.v. methode 3 en 5 in tabel 25). In tabel 27 staat een overzicht 

van het belang van de diverse bladklassen voor de schatting, volgens methode 

6 uit tabel 24. De berekeningen zijn opgenomen met het programma STEPWISE 

REGRESSION in SPSS (Norman en Hull, 1981). De multipele regressie wordt 

stapsgewijs variabele voor variabele uitgevoerd waarbij de volgorde waarin 

de variabelen uitgevoerd worden bepaald wordt door het belang van die variabele 

in de uiteindelijke schatting. Dit aandeel wordt weergegeven door de t-waarde 

voor het effect van de variabele op de biomassa, gecorrigeerd voor de invloed 

van de overige variabelen. Genoemde volgorde is in de tabel van boven naar 

beneden. 'De R-waarde is die tussen de biomassa en de schatting a.h.v. de tot 

dan toe opgenomen variabelen dus bladklassen. Het zelfde geldt voor de F

waarde. Duidelijk blijkt dat het aandeel bepaald wordt door de bladgrootte. 

Dat de b-klassen volgen op de a-klassen is gevolg van het feit dat de b-klassen 

veel minder bladeri bevatten. Het meten van de kleinste bladen blijkt nauwelijks 

van invloed te zijn op de nauwkeurigheid van de schatting, zoals aangegeven 

door R. Het aandeel van bladen kleiner dan 5 cm is te verwaarlozen (sign. van 

t > 1 0%). Het meten van deze bladen is dus overbodig. 

Het indelen van de bladen in grootte klassen heeft alleen een positief effect 

bij de onbeschaduwde planten. Bij de cilinderplanten vermindert het zelfs de 

nauwkeurigheid. Dit houdt in dat de schifting in grootte al voldoende bereikt 

wordt door voor de klassevorming het volgnummer van het blad aan de plant 

te gebruiken~ Het eerste d.i. oudste blad in klasse 1, etc. De verwerking van 

de metingen is daarmee een stuk eenvoudiger. het is voor de vorming van de 

klassen voldoende om de bladen per plant in volgorde van grootte te zetten. 

Bij vergelijking van methode 3 en 5 met 4 en 6 in tabel 24 blijkt dat het vóór 

de regressie vermenigvuldigen van de bladlengten met de gemiddelde breedte 
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b1adgrootte- regr.- t-waarde sign. R F 
klasse coëff. v. t (mult.) (mu1t.) 

(x1000) 

BL20a 16.9 14.84 :K:K:K 0.715 62.8) 

BL15a 16.0 12.43 iK :KiK 0.847 75.04 

BLlOa 1J.5 6.79 :KiK:K 0.901 83.88 

BL5a 18.9 6.29 :K:K:K 0.930 91.54 

BL20b 20.4 8.08 -K'K:K o:952 108.57 

BL10b 20.2 6.93 :K'KiK 0.969 142.49 

BL15b 11.0 5-73 'K:K:K 0.977 158.86 

BL5b 20.6 4.60 iif'K:K 0.983 193.45 

in te reept -22.73 -1.22 0.23 

BO 4.) 0.16 0.87 

Tabel 27. Resultaten van stapsgewijs uitgevoerde multipele 

lineaire regressie(progr. STEPWISE REGRESSION in SPSS): 

Het aandeel van de verschillende bladklassen in de schatting 

(volgens methode nr. 6. in tabel 24 )o Verklaring in tekst. 

a = 0 a -/: 0 

b's b's niet a's gelijk a's niet gelijk 
gelijk gelijk 

b's b's niet b's ·b's niet 
gelijk gelijk gelijk gelijk 

- + (+) ++ +++ ++++ 

Tabel 28. Overzicht van mogelijke waarden voor a en b en 
de gevolgen voor de schatting van de rel.groeisnelheid. 
Het aantal ++ geeft aan in hoeverre het betrekken van de 
bladbreedte in de schatting de schatting verbetert. 
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een nauwkeuriger schatting geeft dan wanneer pas na de regressie vermenigvul

digd wordt. 

Voor de planten in emmers met vegetatie in het plaggenexperiment is schat

tingsmethode 6 uit tabel 24 gebruikt mët een correlatiecoefficient van 0.98. 

Voor de planten in emmérs zonder vegetatie werd de formule van methode 4 

uit tabel 23 met correlatiecoefficiënt van 0.97 gebruikt. 

De volgorde van de bladklassen in de formules bij methode 2 en 3 voor de 

cilinderplanten (tabel 26) is die welke volgt uit STEPWISE. Methode 3 verschilt 

behalve in het gebruik van bladgrootteklassen, ook van methode 2 doordat nu 

een drempel is ingebouwd voor toevoegen van een variabele. De significantie 

van t dient kleiner dan 5% te zijn m.a.w. R dient door toevoegen van de variabele 

significant groter te worden. De kleinste bladklasse, bladeren met het produkt 

van lengte en breedte < 10 mm \ verdwijnt uit de formules. Hun bijdrage is 

blijkbaar verwaarloosbaar. Ook verdwijnt een van de cotylen uit de formules. 

Beide cotylen zijn ongeveer even zwaar en de opname van een is dus voldoende. 

In methode 2 blijkt dit al uit de sterk in grootte verschillende regr.coëfficienten 

voor de cotylen, vooral voor DWT2. Dit houdt in dat de kleinste bladen en 1 

van de cotylen niet gemeten hoeven te worden. 

Vergelijking van de R's van de formules voor DWT met die voor VWT (tabel 

26) leert dathet drooggewicht nauwkeuriger is te schatten dan het versgewicht. 

Dit betekent dat de genoemde nauwkeurigheid van de schattingen, voor planten 

in het veld, nog beter is dan vermeld omdat het hier om versgewichten ging. 

De verklàring hiervoor is dat bij een zelfde drooggewicht door variatie in d.s. 

gehalte het versgewicht nog behoorlijk kan variëren zodat de correlatie met 

de afmetingen kleiner is. 

Samenvattend: 

- Plantago lanceolata leent zich goed voor het schatten van de biomassa aan 

de hand van bladparameters. 

- Het meten van de bladbreedte is bij onbeschaduwde planten in het veld overbo

dig, bij beschaduwde zeker niet. 

- Het is niet nodig om, als de lengte van elk blad bekend is, de bladen in blad

grootteklassen in te delen. Het op volgorde van grootte zetten van de bladen 

is voldoende. 

Met behulp van multipele lineaire regressie kunnen de schattingen zonder 

extra veldwerk aanzienlijk verbeterd worden. 

- Bij veelbladige onbeschaduwde planten in het veld is onderverdelen in 2 blad

klassen zinvol ter vergroting van de nauwkeurigheid van de schatting. 

- Bij een bescheiden proefopzet (max. ~ 50 planten) is nauwkeurig opmeten 

mogelijk en kan daarmee de biomassa zeer nauwkeurig geschat worden. 
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8.6. Gebruik van bladbreedte in schatting van biomassa en reLgroeisnelheid 

Voor het met redelijke nauwkeurigheid schatten van de biomassa van bescha

duwde planten is het nÓodzakelijk de bladbreedte in de schatting te betrekken 

(8.5). Onafhankelijk van de lengte bestaat er verschil in bladbreedte tussen 

de planten. De sterke verbetering van de schatting als de bladbreedte in de 

schatting betrokken wordt wijst daar op. Er bestaat binnen een plant een 

sterke correlatie in bladbreedten. In fig. 40 zijn voor diverse groepen in het 

transplantatie-experiment bladbreedten tegen elkaar uitgezet. 

Vertikaal staat de breedte in mm, van een begin juni volgroeid blad, horizontaal 

een begin juli gevormd blad. In alle gevallen zijn de correlaties zeer significant 

(p<0.001). In de ontwikkeling van de plant zit hier 1 blad tussen. Er bestaan 

dus smal- en breedbladige planten. Dit verklaart de sterk verbeterde nauwkeu

righeid, bij beschaduwde planten, van de schatting bij het gebruiken van de 

breedte in de schatting. 

Dankzij deze correlatie is het mogelijk i.p.v. de gemiddelde breedte de maxima

le breedte of de breedte van het grootste blad voor de schatting te gebruiken. 

Dit scheelt bij het meten de helft van de tijd. 

Bij de relatieve groeisnelheid leidt gebruik van bladbreedte niet automatisch 

tot een betere schatting. Dit wordt bepaald door de ontwikkeling van de blad

breedte in de tijd. 

In het transplantatie-experiment werd als formule voor de RGR-berekening 

gebruikt: 

RGR= (1N (som 12)- 1N (som 11))/(T2-T1) 

met som 1 =som van de bladlengten, in mm 

T = tijd in dagen. 

Als de gemiddelde breedte (GB) in de schatting betrokken wordt, zoals voor 

schatting van de biomassa BM het geval was, wordt de formule, met GB2 = 

0+ b * GB1, 

RGR = (LN (GB2 * som 12)- LN(GB1 * som 11)/(T2-T1) 

= 1N((a+b*GB1)/GB1) * som 12/som L1)/(T2-Tl) 

De waarden die a en b hebben bepalen of een RGR-schatting verbetert bij gebruik 

van de bladbreedten. 



5 

5 

~ . 

/ 
/ 

...... 
/ 

Me,locatie 1 

b; 1 ~ 16 + 0 • 6 2 e 
R=0.92 
n-::10 

0 / 

' "".., 
/ 

/ 
/ 

. o· 
__.ó 

/ 

.A 0 

Me, locatle ,2 

5 

b .. 1.57+0.4.3e • 
R .. 0.79 / ~ 
n=17 ·~ ~ 0 0 

' ~~-,_.o ...... 
.....:0 0 

....... 0 0 
/ 

0 

5 

0 

Fig. 40. Verband tussen 

Langs X-as:Breedte van 

Langs Y-as:Breedte van 

-124-

0 

5 

5 

WdR,locatiQ. 1 

b=0.22+0.96e 
R=0.B8 
n.:12 

/ 
/ 

I 

/, 

/ 

5 

B CP , 1 o ca t 1 e 2 

0 

00/ 
0 / 
/ 

0 c(b 0 
/ 

/ 0 
/ 

/ CD 

0 

0 

/ 

b=0.58+0.73e 
R:O. 81 
n"' 16 

5 

bladbreedten binnen-een plant. 

een blad, uitgegroeid begin juli (e) 

een blad uitgegroeid begin juni (b) 

De breedte van de bladen is gegeven in mm. 



-125-

Mogelijkheden zijn (tabel 28): 

a. a= 0. Dat wil zeggen de verhouding tussen de bladbreedten is voor breedbladige 

planten gelijk aan die voor smalbladige planten, er is geen relatie met blad

breedte. 

al. b is voor alle plantgroepen *> gemiddeld gelijk. Het opnemen van de breedte 

in de schatting heeft tot gevolg dat de RGR voor alle plantgroepen met 

dezelfde factor Ln(b) vermenigvuldigd wordt. Dit verbetert weliswaar de 

schatting maar voor toetsen van verschillen tussen groepen maakt het niets 

uit omdat de RGR voor alle groepen in dezelfde mate verandert. 

a2. De b's zijn voor de groepen ongelijk. Ofwel de verandering in breedte in 

de tijd verschilt tussen de groepen. In dit geval verandert opname van de 

breedte de verschillen in RGR tussen planten. Opname van breedte maakt 

dus betere conclusies mogelijk. 

b. a=O en voor alle plantgroepen gelijk. 

bl. b is voor alle plantgroepen gelijk. In dit geval betekent opname van de 

gemiddelde breedte een vermenigvuldiging van de RGR met de term 

(a+b*GBl)/GBl en de grootte van deze term is afhankelijk van de grootte 

van a en binverhouding tot GBl. Conclusie als bij a2. 

b2. b is voor alle plantgroepen ongelijk. Nog sterker dan bij bl heeft opname 

van de breedte consequenties voor waargenomen verschillen tussen de plan

ten. Conclusie dus als bij a2. 

c. a=O en voor de plantgroepen ongelijk. Onafhankelijk van het al of niet gelijk 

zijn van b zijn de gevolgen voor de verschillen in RGR tussen planten groter 

dan onder b2. Conclusie dus als onder a2. 

In de transplantatieproef lijkt de situatie het sterkst op c. met ongelijke 

b's voor de groepen die vergeleken worden (fig. 40). 

Betrekken van de breedte in de schatting voor de RGR kan dus een aanzienlijke 

invloed op de berekende waarden en daarmee op de te trekken conclusies 

aangaande verschillen tussen cytoplasmatypen of populaties hebben. 

*) Plantgroepen betekent hier: Op grond van bepaalde kriteria onderscheiden 

groepen waarvan de RGR's vergeleken worden. 
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9. Samenvatting 

Binnen het kader van het BION-Zwaartepuntsproject "Vergelijkend onderzoek 

naar demografische, fysiologische en genetische eigenschappen van plantensoorten 

in relatie tot hun standpláats in graslanden" wordt onderzoek gedaan aan gyno

dioecie bij Plantago lanceolata (L.). 

In dit onderzoek bleek dat er twee cytoplasmatypen, R en P, voorkomen met 

elk een eigen type Mannelijke Steriliteit, resp. type MSl en MS2. Het type MS 

is vooralsnog het enige kenmerk op grond waarvan de cytoplasmatypen uiter

lijk van elkaar te onderscheiden zijn en dient zo als marker voor het cytoplasma

type. 

De MS-typen bleken niet in gelijke mate in het veld voor te komen. MSl is 

in vrijwel alle populaties in de meerderheid. Binnen populaties in natte hooilan

den (vegetatiekundig behorend tot de verbonden Calthion en Molinion) is MS2 

echter veel talrijker. Mogelijk berustte dit op een verschil in standplaats tussen 

de cytoplasmatypen en was er sprake van een milieuafhankelijk fitnessverschil 

tussen R en P. Er waren aanwijzingen dat het lage 02-gehalte in de bodem van 

de natte terreinen hierbij een rol speelde. 

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar het 

mogelijk verschil in standplaats en fitness tussen de twee cytoplasmatypen 

en de rol van een laag bodemzuurstofgehalte hierin. 

Nagegaan werd of er een relatie bestaat tussen de mate van voorkomen van 

de MS-typen en de vegetatiesamenstelling als aanwijzing voor een verschil in 

milieupref eren tie. 

In verschillende experimenten werd groei en ontwikkeling van kiemplanten gedu

rende enige maanden gevolgd: 

een veldexperiment, uitgevoerd in een nat hooiland, op 2 locaties die sterk 

van elkaar verschilden in hoogte en dichtheid van de vegetatie, in nutrienten

rijkdom en in grondwaterstand. 

een zelfde experiment, op veenprofielen geplaatst in emmers, waarin het 

effect van een verschil in grondwaterstand en van aanwezigheid van vegetatie 

op een eventueel verschil tussen de typen onderzocht werd. 

- een experiment, uitgevoerd in een kas, waarin het effect van inundatie op 

worteleigenschappen m.n. het aerenchymgehalte werd onderzocht. 

- een experiment op waterculture waarin het effect van een laag 02- of nutrien

tenaanbod werd onderzocht. 

Er kon geen relatie tussen voorkomen van de MS-typen en eigenschappen 

van de vegetatie aangetoond worden. 
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In geen van de experimenten bleek .een significant verschil te bestaan, in bekeken 

eigenschappen, tussen de typen, voor enige behandeling. Wel was in vrijwel 

alle gevallen sprake van een zelfde tendens, n.l. een betere groei en ontwikkeling 

voor type P. Deze was echter niet gerelateerd aan het 02-gehalte in de bodem, 

aan de grondwaterstand, àe aanwezigheid van vegetatie of aan het nutrientenaan

bod. Ook onder optimale groeiomstandigheden bleef het verschil, in het voordeel 

van type P, gehandhaafd. 

Dit leidde tot de volgende conclusies: 

- Een klein verschil (in groeisnelheid, d.s. gehalte en spruitwortelverhouding) 

lijkt aanwezig in de eerste maanden na kieming, ten gunste van P. 

- Dit verschil kan het verschil in voorkomen van de typen echter niet verklaren. 

- Het 02-gehalte in de bodem heeft geen invloed op het verschil in voorkomen 

of fitness tussen R en P. 

- Plantago lanceolata is zeer goed in staat tot het vormen van aerenchym als 

reaktie op permanente inundatie vanaf het kiemplantenstadium. 

- Er is geen sprake van een standplaatsverschil tussen de typen binnen de natte 

hooilanden. 

De betekenis van de gevonden verschillen voor het verschil in fitness tussen 

R en P is moeilijk in te schatten omdat de planten slechts gedurende enkele 

maanden na kieming gevolgd zijn, uitsluitend in het vegetatieve stadium. 

De noodzaak van verder onderzoek aan latere ontwikkelinsfasen m.n. aan eigen

schappen 'als zaadproduktie, zaadgewicht en levensduur van de individuele plant 

blijkt duidelijk uit de resultaten. 

Los van de vergelijking van de cytoplasmatypen worden de effecten van de 

verschillende behandelingen op bekeken eigenschappen besproken waarbij ingegaan 

wordt op de betekenis van de resultaten voor de veldsituatie. Het zelfde geldt 

voor geconstateerde verschillen tussen gebruikte populaties en in het algemeen 

voor opvallende waarnemingen die tijdens het onderzoek gedaan werden. 

Een afzonderlijke studie werd gemaakt van de nauwkeurigheid en bewerkelijk

heid van verschillende methoden van schatting van de biomassa van de spruit 

a.h.v. metingen aan de bladen. De resultaten hiervan zijn in dit onderzoek ge

bruikt. 

_Naar aanleiding van waarnemingen in het veldexperiment werd onderzoek 

verricht aan het voorkomen van slakken en de mate van vraat aan m.n. kiemplan

ten van Plantago lanceolata. Deze vraat bleek zeer plaats- en tijdsgebonden 

te zijn. Geconcludeerd wordt _dat versçhillen in voedselaanbod in resp. plaats 

en tijd hiervan de belangrijkste oorzaak zijn. Verband wordt gelegd met wat 

uit de literatuur over de interactie tussen slakken en vegetatie bekend is. 
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Geconstateerd wordt dat erg weinig bekend is over het effect van slakken op 

de vegetatie. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat slakkenvraat een belangrijke 

factor in de groei en overleving van kiemplanten kan zijn. 

Dit werk is in een afzonderlijk verslag opgenomen. 
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Tabel A2. Overzicht van Merrevliettransplantatieuroef: 
F-waarden en significanties voor effecten van factoren. 
Variabelen: Totaal gevormde biomassa BMT,gewogen drooggewicht 
bij oogst op lJ/7 m/T en cationgehalten (Na,Ca,Mg). 

mvT BHT Na Ca Mg 

factor F p F p F p F p F p 

GROEP 28.40 31:1(3( 32.05 ,1(3[3( 3.56 ,![ 16.74 ,1(3[3[ 19.39 ,j(,j(,j( 

LOC 2.00 ns 1.04 ns 30.10 3(3(,1( 0.01 ns 0.88 ns 

BLOK in LOC 6,22 31:31:31: lf,44 ,j(,j(,j( ------- ------- -------
TYPE x LOC 0.79 ns 0.86 ns 1.54 ns 1.57 ns 3.12 3[ 

TYPE x BLOK 1.00 ns 0.73 ns ------- ------- -------
factor GROEP 
uitgesplitst: 

WdR vs WdP -0.90 ns -0.61 ns -1.69 ns -4.97 3[ -4.12 .07 

BCR vs BCP -0,85 ns -2.89 .09 0,12 ns -0.06 ns 1.88 ns 

R vs p -1.74 ns -J,06 .08 -0.47 ns -3.06 .11 -0.21 ns 

Me VS Wd+BC 84.60 3[,1(3( 87.98 ,j(,j(,j( 13.84 ,1(3(,1( 29.38 ,1(,1(,1( 19.10 3[.1(,1( 

Me vs Wd 108.16 ,1(3[3( 115.99 ,1(,1(:1( 8.29 3C 48.30 3(,1(,1( 14.98 3[3( 

Me vs BC 40.32 3(3[3[ 40.07 3(3(:1( 15.36 .1(3( 8.70 3[ 16.97 3[3(3( 

\vct vs BC -24.11 ,1(:1(3( -28.52 ,1(3[3[ 1.59 ns -24.01 3(3(3( 0.08 ns 

NK vs Me ------- ------- -3.20 .10 0,21 ns 14.36 31:31: 

NK VS BC ------- ------- 3.39 .09 12.11 3(3( 72.08 3[:1(:1( 

covariabele 

VRT -99.60 3[3(,1( -96.83 :1(3(3( ------- ------- -------
VRTTYD 5.11 :K 4.37 K ------- ------- -------
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Tabel A3. Gemiddelden en standaarddeviaties per locatie 

en per groep incl. de natuurlijke kiemers. 

Voor alle geanalyseerde variabelen. 

n RGR BH m;r D;IT TO n;,cvH t>Jtot !toL K 

Me 1 39 ~.04 13521 16782 247 23.4 ll.OJ 1021 54 513 
1. 25 7318 9033 130 10.2 40 J ')9 

He 2 32 3.55 11740 13477 238 17.3 11+. 46 940 44 585 
0.74 4452 6500 128 6.::. 117 4 87 

WdR 1 36 3.40 5908 7238 100 26.1 11~. 79 935 52 457 
0.79 3923 4933 80 11.6 14 1 1) 

11ldR 2 33 3. !,1 5208 6246 99 20.2 16.70 824 42 469 
0,60 3646 4391 75 10.1 61 1 40 

~ldP 1 40 3.68 6221 7371 118 24.5 11~ .13 94h 49 1165 
1 .24 3844 4875 90 12.0 59 5 62 

~!dP 2 31 3.53 5363 6104 96 17.5 16.21 881 47 454 
0.88 3537 4050 76 7.6 104 4 2 

BCR 1 35 3.78 7477 9701 131 23.4 1),1) 951 so 53J 
0.77 3912 4775 80 11,0 39 0 17 

BCR 2 30 3.E2 7864 9341 164 18.4 1).62 795 40 468 
0.73 501 !, 6257 126 8.6 39 0 )1 

BCP 1 39 3,82 1 05é'J 13059 182 21 ,') 11.85 9JJ 51 454 
0.84 6740 8313 108 8.') 2) 1 0 

BCP 2 31 3.78 7201 851,1 131 1f: .9 1).41 l\14 46 487 
+ 1.00 55/~E 7037 1~" "-~ 7.5 1~8 9 62 

3l6 
Luc 1 (NK82+83) 

NK82 1 21 3. ~) ~240 84 20.2 9.J2 1160 56 591 
0.">9 J693 70 1f. • C) 1 .:'0 ss 2 26 

NKS2 2 22 3.62 7679 185 16.3 12.76 ~ (NK82+8J) 
0.69 5235 134 E.J 1. 71 898 )8 548 

NK83 1 28 3.83 2051 36 26,') 9 . ."6 15 1 27 
0.72 1728 30 21, L 1.44 

NK83 2 28 1.,)8 2853 56 20.9 11.28 
0.~9 1217 31 15.7 1 .. -c8 

-

Tabel A2. Aantallen gekiemde zaden per petrischaal 

(50 zaden) per groep. 5 Dagen na te kiemen leggen. 

Merrevliet-transplantatieëxperirnent. 

Me BCH BCP WdH WdP 

1 38 J6 36 46 44 
2 41 39 37 47 37 

3 41 34 33 46 42 

4 43 29 40 47 44 

Na r~ lAP' ('.1tic 

697 952 328 245'5 
17 2 9 2Q 

592 1019 J25 2521 
88 59 24 25~ 

SJS 744 279 201"-
22 "18 2 16 

485 737 265 195~ 
23 36 3 2:' 

590 801 290 214:' 
12 41 12 10:2 

527 SJ) )05 211d 
28 JS 8 

2JJ 585 908 296 
26 l2 11 15 -

429 879 285 206· 
)2 4 9 1-

600 886 257 219 
20 21 2 l· 

)89 918 289 20:0 
14 52 20 11r 

641 1051~ 405 26~F 
)4 36 4 J-

480' 949 )44 2JJ 
Jl1 )6 21 '; 
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GWST VEG cyt nr START BH RGH n 

-25 cm -V- R 1 287 50 2356 586 4.19 0.68 13 

-25 cm -V R 2 294 81 2417 742 4.20 0.80 12 

-25 cm -V R 3 315 97 2359 847 4.02 0.74 13 

-25 cm -V p 1 254 94 2097 882 4.16 0.76 12 

-25 cm -V p 2 303 102 2624 748 4.35 0.44 13 

-25 cm -V p 3 260 82 2278 560 4.32 0.66 12 

-25 cm +V R 1 299 69 565 224 1 .19 0.80 13 

-25 cm +V R 2 258 86 536 216 1.44 0.83 13 

-25 cm +V R 3 273 68 700 436 1 • 61 1 • 12 12 

-25 cm +V p 1 248 83 491 246 1 • 31 1 .11 11 

-25 cm +V p 2 276 87 711 290 1.84 0.68 12 

-25 cm +V p 3 320 59 856 371 1.87 0.85 13 

-5 cm -V R 1 295 94 1818 1030 3.24 1.44 12 

-5 cm -V R 2 288 98 1171 487 2.64 1.19 13 

-5 cm -V R 3 261 110 1730 636 3.67 0.99 12 

-5 cm -V p 1 298 112 1741 847 3.27 0.98 13 

-5 cm -V p 2 279 116 1738 764 3. 47 1 .14 12 

-5'cm -V :P 3 290 91 2274 769 3.96 0.57 13 

-5 cm +V R 1 253 71 381 173 0.76 1 • 11 12 

-5 cm +V R 2 264 65 367 160 0.46 1 .14 12 

-5 cm +V R 3 241 67 290 109 0.36 0.84 12 

-5 cm +V p 1 262 70 272 205 -0.42 1.42 12 

-5 cm +V p 2 242 61 318 130 O.La 0.72 13 

-5 cm +V p 3 258 64 386 125 0.75 o. 52 __1.2.+ 
298 

Toelichting: cyt = cytoplasmatype,nr = emmernummer,n = aantal 
planten per emmer. 

Tabel A6. Algemeen overzicht van de resultaten 

van het Plaggenexperiment:Gemiddelden en 

standaarddeviaties per emmer en per cytoplasmatype. 



Tabel A7. Overzicht van de resultaten van alle analyses i.h. Plaggenexperiment. 

Alle emmers Alle emmers · Alleen emmers 
behalve de nummers 1 zonder vegetatie 

. BH RGR RGR RGR RGR 

F p F p F p F p F p 
factor 

TYPE (R vs P) -2.81 0.10 -1.52 ns -8.42 ** -7.07 H -2.87 0.09 

Gl-IST ( -25 vs -5) 48.31 :1::1:::1:: 85.14 *** 92.44 *** 48.78 *** 42.03 ::1::1::± 

VEG (-V vs +V) 603.21 *** 687.89 *** 631.37 *** 428.05 *** -------
EN (1 ,2,3) 2.01 ns ).78 * :~~:) -4.71 * -2.67 0.10 2.14 0.12 

TYFF x G':.'ST 1.09 ns -0.35 ns 0.13 ns 1. 58 ns 2.33 0.13 

TYPE x VFG -1.34 ns -1.70ns -0.07 ns -1.96 ns -------
TYPE x FN 2.69 0.07 ).24 * 0.02 ns -0.25 ns 1.61 ns 

GHST x VFG 8.08 ** -2.07 ns -4.29 :1: -4.55 * -------
miST x EN 3.15 * 1.37 ns 2.91 0.09 4.10 * 3.84 * 
VEG x &'! 0.47 ns .1.13 ns -0.36 ns -0.31 ns -------
TYPE x G',·!ST x VEG 2.92 0.09 3.26 0.07 2.8) 0.09 5.12 :t: -------
TYPE x G\~ST x EU 0.)0 ns 1.19 ns -0.12 ns -0.64 ns 0.19 ns 

TYPE x VEG x EN 0.90 ns 0. 54 ns -1.24 ns -0.56 ns -------
G\>IST x VEG x EN 4.05 :1: 1 • 45 ns 5.18 * 0.68 ns -------
GHS x VE x E x '!'Y. 0.19 ns 1 • 21 ns 1.06 ns -0.06 ns -------

covariabele 

!'>Tft. RT I 30.27 :l::l::t: (-16.93):t::i:::l::' -33.98 *** ------- -41 .68 X::i::l:: 

Covariabele START is niet in alle analyses meegenmmen, er staat dan een streep. 
Bij de RGR van de analyse over alle emmers staat de F-waarde voor START tussen 
haakjes: De F-waarden voor de factoren erboven slaan op de analyse zonder STAET 
als covariabele maar ~jken voor de analyse met START nauwelijks af. 

~) Het effect EN uitgesplitst met als contrasten EN 1 vs 2 en EN 1 vs 3 heeft 
als F-waarden en significanties respectievelijk -1.16 ns voor 1 vs 2 en-7.40 ** 
voor 1 vs ). In geen van de andere analyses bleek factor EN significant en daarom 
dsar niet ujtgesplitst. 

Bt1 

F p 

-2.08 0.15 

26.91 ::l:::l::i: 

-------
1.01 ns 

1.83 ns 

-------
1.81 ns 

-------
3.70 * 
------
-------
0.24 ns 

-------
-------
-------

16.15 :i:ti 

Alleen emmers met vegetatie 
met nummers 2 en 3. 

RGR BM BM 

F p F p F p 

-2.98 0.09 -2.64 0.11 -2.86 0.09 

51.06 :l::i:::l: 42.10 *** 49.87 *** 
------- ------- -------

I 

-0.71 ns -1.54 ns -2.41 0.12 

-0.43 ns -1.00ns -2.11 o. 15 

------ ------- -------
0.38 ns 0.02 ns 0.31 ns 

------ ------- ------
-0.02 ns -1.35 ns -2.43 0.12 

------- ------- -------
------- ------ -------

-0.78 ns -0.63 ns -0~65 ns 

------- ------- -------
------- ------- -------
------- ------- -------

-2.94 0.09 18.14 :l:ti: -------

I ..... 
c...:> 
<:.n 
I 



OOGST GWST TYP8 n 

6 sept -40 R 

6 sept -40 P 

6 sept +0.5· R 

6 sept +0.5 P 

20 okt -40 R 

5 

5 

5 

5 

5 

20 okt -40 P 5 

25 okt +0.5 R 5 

25 okt +0.5 P 5+ 
4o 

i OOGST GWST TYP 8 n 

6 sept +0.5 R 

6 sept +0. 5 P 

25 okt +0.5 R 

25 okt +0.5 P 

5 

5 

5 

5 
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RGR DSGEH Elfvl SWVD WLMAX 

.189 10.10±0.62 1.28 7.97 41.6±6.6 

.186 

.141 

.148 

.091 

10.40±1.37 

12.82±1.13 

12.39.:!:,0.45 

17.02±3.31 

1.28 10.29 

0.45 1.78 

0.69 2.02 

2.57 6.62 

38.2+5.5 
11.5.:!:,2.0 

11.5.:t_2.2 

54.6±3.6 

WLGM 

9.0.:!:.0.4 

9.3.:!:,0.8 

.092 15.08±1.54 3.17 9.04 54.4+5.5 -----

.071 14.80±0.65 1.87 1.95 15.4.:!:,1.6 11.2.:!:,1.6 

.073 14.48+1.50 2.09 1.87 17.5.:!:,1.6 11.0.:!:,0.7 

XA8RW 

17.0±2.9 

18.8+9.3 

35.8.:!:,7.3 

32.2±9.1 

A8RP (%) 

61+21 

79+65 

A8RO 

12.5+1-7 

12.2+1.6 -· 

A8RB 

15.3.:!:,5.7 

15.2.:t_2.5 

Toelichting: RGR is per dag,DSGEH is in %,BM is in grammen droog. 
WLMAX en WLGM zijn in cm.A8RP is het percentage aerenchymwortel in het 

A8R 

13.9.:!:,3.3 

13.7.:!:,2.0 

totale wortelgewicht(versgewich ten) .A8Ro·; A8RB en AER zijn in ml per gram vers 
wo.ttelgewicht. 
n = aantal planten waarover het gemiddelde bepaald is. 

Tabel A8. Gemiddelden en standaarddeviaties(voor zover berekend) 

Cilinderexperiment. 

WLMAX WLGM 

factor F p F p 

TYPE (R vs P) 0.08 ns -0.01 ns 

GWST (-40 vs +0.5 cm) 670.81 *** -------
OOGST (6/9 vs 20/10) 58.06 ':K:Ki* 18.92 :K:K:K 

OOGST x GWST 14.14 il(;!(il( -------

Tabel A9. Wortellen~ete~e~evens cilinderexperiment: 

F-waarden en significanties. 

behandeling type n WLMAX SWVD5 DSGEH5 

controle R 8 215.:!:,-23 5.04+0.85 8.86+0.82 

controle p 8 208+17 4.75+0.77 9.25.:!:,0.81 

02 beperk. R 8 158+23 6.05+1.25 12. 81.:!:,1. 68 

02 beperk. p 8 159+36 6.31+1.21 12.53.:!:,2.51 

nutr.beperk. R 8 117.:!:,11 2.90.:!:,0.37 8.24.±.0.62 

nutr.beperk. p 8 124.:!:,11 2.87.:!:,0.34 8.09.:!:,0.43 

Tabel A10. Gemiddelden en standaarddeviaties per type en per 

behandcling.Waterculture~xperiment. DSGEH in %,WLMAX in mm. 
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-

Fgctor WLMAX DSGEH5 SWVD5 

F p F p F 

TYPE( R vs P) -0.00 ns o.oo ns o.oo 
BEHANDELING 70.17 i( i)( i( 49.55 ~!)(3( 58.04 

TYPE x BEHAND 0.38 ns 0.27 ns 0.40 

BEHAND 
uitgesplitst 

contr. VS -02 
x) 

116.42 JE::KiK -57.00 ns -17.47 

contr. vs -nutr. o) 
-1.35 ns 3.42 .07 42.38 

-02 vs -nutr. 23.91 iK :KiK 88.36 iK :KJ( 10.69 

x) contrast:controle vs gem. van de 3 behand. 
o) contrast:-02 vs gem. van de 3 behand. 

p 

ns 

:KiK iK 

ns 

i(i(J( 

i< :KiK 

iK iK iK 

Tabel A11. F-waarden en significanties van effecten V?n 
behandeling en type op WLMAX,DSGEH5,SWVD5. 
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