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1 • 1 • ALG'I!MEtrn INLEIDING 

1ijdens mijn stagep~riod~ januari- juni 1982, behorende bij de opleiding 

botanisch analist HBOA, heb ik op h~t lnatituut ~oor U~cologisch Ond~rzoek, 

&fdelin~ Verepreidingsoecologie te Arnh~m, o.l.v. Dr. J. ~ander Toorn, onderzoe~ 

verricht naar het effect van betreding ~n begrazing op de ontwikkeling van de 

Smalle W~egbr~~ ~Plantago laneeolata). 

Het onderzoek maakt deel uit van een proj@ct (het z.g~n. ·zvaartepuntsproject) 

vaarin ~erschillende werkgroepen, verenigd in h~t BIUN (stichting Biolo~isch 

Ond@rzoek in NederlandJ samenwerken äan ~~n ond~rzoek van Weegbree-soorten. 

Centraal eta11t hierin de vre.ag, op w~lke wij te planten M.n hun mili~u zij'n ad.n~~p!t: · · 

Voor dete studie is voor onderzo~k aan Plantaso-eoorten gekoten, omdat de Aoorten 

uit dit geslacht ruimschoots aan te treffen zijn op verschillende standplaatsen. 

Gekozen ie voor l'lleerd!'fN! soorten uit ~~n geela.cht, omdat dit .Pr&ctieche v,eord~len 

biedt, bijvoorbeeld t.a.v. de vergelijkbaarh~id van resultaten. 

De verschillende Plantago-soorten komen op diverse standpla11tsen voor. Dez~ stand~ 

plaa.teen verschillen o.a. et~rk in b~treding en de daarme~·e~enhangende bodem

verdichting. Pla.nt~go major esp. major ie een plant die st~rke tred kan v~rdragen; 

hij komt voor op open, r~latief vochtig· @n voedseirijke, verdi~ht~ bodem. 

Plantago coronopue komt voor op drog~, vo~dRel~rm~ @h matig verdicht~ bod~. 

Plantage lanceolata daarentegen groeit op onverdichte, voede~larme en dro~e bod~s. 

Van deze laa.tste soort zijn echter ook n~tt~ etandpla.ats~n b~kend. H~t za~d van 

planten kan ook op minder gunstig~ plB.n.teen .ter~chtkom@l',n. 

Bijvoorbeeld P. lanceolata op een (et~rkJ verdichte bddem. Een ~n and~r ie door 

Blom ( 1979) kunflitmatig nap;ebootet .. Hq _liet verochill~nde Plsntago-Mort~n 

op ~erechillend~ verdichte bodems ·en- bij verBchillénde betredingeinteneiteit~n 

(dit d.m.v. ~en betredingsapparaat) groeien. 

De Plantago's bleken bij verschillend verdichte bodemn en bP.treding te verechill~n 

in groei, vortelontwikkeling, zaadproducti~ e~ ZB.adgrootte. Uit voorRf~aande . 
ond.erzoeken ble~k o.a. P. le.nceolàta erg gevoelig te zijn voor betredinp,. De,. 

verschillen omtrent d~ ze.adproducti~ en zaadgroott~ zijn te meer intereee~ht, 

omdat het zaad zorgt voor de verspreiding en het voortbestRan ven een soort. 



- 2 -

1.2. INL~IDING ONDERZOEK 

~obleemstelling: 

Uit eerdere proeven v~n v~n der Toorn i8 gebleken d~t wei- en hooil~ndplanten 

van P. lanceölat~ erfelijke verschillen vertonen in diverse eiR~nacha~~en, zoäla 

bloeitijd, ~fmeting en st~nd van de bladeren, ~antal, en afmeting van de bloei~r~n. 

D@ vraag ië of deze v~réchillen in verband etaan met het verschillend beheer 

(be~éid~n·~rsu~_ma~ien) en in hoeverre dat Vän aelectief beläng ie. Doel vän de 

proef ie de ntate van aanpe.seing \ fitneae) te b~palen '?ij· twee eoorten beheer. 

De planten worden opgek~eekt uit zaden die afkomstig zijn v~n een hooiland tHetere' 

en een weiländ t Junner koeland) . 
. ' . 

Uit voorafgaande onderzoekingen ie gebleken dat ~rnchillen in zaadgroott~ bij 

P. lanceolata bij natuurlijke omstandigheden duidelijk te zien zijn. Zaden van 

P. länceoläta uit ~en gebied waar geen betreding en bêgrazing (bv. hooiland Hetere' 

pla~tevindt zijn veel groter dan zaden uit een gebi~d dat reede lang door. vee 

wordt begraasd en due ook betreden (bv. Junnerkoeland ~eiland). 

Proef ondervindelijk ie door C. Blom aangetoond dat verschillen in zaadgrootte 

binnen een soort ook verschillen in kieming en groei v~rtonen. om deze reden ie he1 

zaäd dat gebruikt werd in deze proef geselecteerd naar grootte en gevicht (zie 

methode). 

Ook is in voorA.fp;lutnde ond~rzoeken a~n~etoond, dè.t erfelijlfe verschili en tuR~I'In 

·divi!ree {lopulé.ties an.nwezig zijn (van d.et·'l'oorn 1979, 1901 ). O~ie ;v~rechi.llen kunnr 

1U~ · llfiafipe..e.éingén" à.an bepM.ide mili euötnet~tnd.ip:h~d~n ol'@!!P.V~t worden. , · 

0@ze aanpaeaingen zijn o.a.: 

1. Oe bläd~tand; WP-idepl~nten hebben.· pl8.tliggende hlad@ren ~n hooilandplanten 

relatief meer opataande bl~deren. 

2. Ontstaan van zijroz~tten; Deze ontstaan voornam~lijk door boven~rondee 

beschadiging. Doordat door betreding het &roeipunt wordt beechn.di~d, ren.~eert 

de plant hierop door zijrozetten te Yo~en. 
3, Bloei; Rooilandplanten komen eerder in bloei dan veilandplant,en. Het Wf\9 rlîet 

uitgesloten dat deze verschillen onteton~en n.lA ~evol~ van een nn.werkin~ van 

het oorspronkelijke milieu. Daarom zijn in1979 waarnemingên ~ednn.n, om na t~ ga~ 

of deze verschillen ook in het tweed~ jal!r aanwezig bl~ven. fH f.'rbi,i b1rt'k dA.t er 

tussen beide je.ren een sigilifite.nte cotrtüatie in het blöèitijrt!'1tjp we.t::. Dit 

betekent dat bloeitijdverschillen tuesen de populatie e.A.nw~zi~ hlijven. G~züm 

het feit dat deze plantP.n gedurende 1 ~ je.ar onder gelijke omRtMdi~hertPn zijn 

opgegroeid, lijkt het onwaarschijnlijk dat er in 1979 nog een n~wer~ing ae.n het 

oorspronkelijke milieu is geweest. 
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Blo~itijden: binn~n de weil~nd~popu1ätie~ komen :r@läti~r klein~ v~rnchill~n 

vobr- ~h ia d~ bloeitijd l~~t. De hoöilandple.nten verton~ft ~roter~ v~rschi11en 

~t b@trert h~t in bloei komen ve.n ~~ ple.nt~n. nit hän~t mog~liJk àäm~n m~t 

het tijdetip vAn me.~ien. 

~. ~lä~len~te; ne plAnten uit hooil~n~@n hebb~rt OV~r h~t ~lg~P.en e~n l~n~~r bl~d 

dan die uit weil~nden. 
~. Aär1ën~@; èr ie .e~~ zwnk~~ t~n~~n~ vonr ~~h grö~r~ sarlen~te in hooil~ndett. 
6. 1.B.äd.1~ngte: deze ie in hooilB.nden bi.)nä t:~tf!ed.n.!!ignif~ce.nt ~roter t1.ft.n in 

weilè.nden; 

I ' 

' 

aovengêno@m~e asnpsenin~~n verkregen uit ond@rtoek ~äh Van d.~r Toorn ~~v~n eP.n 

bepäälde V@rwächting aan de door mij uitgevoerde proef, deze worden v~rd~ uj.t.g~
w~:rkt äM de ha.M. "l'in de floor mij vr.rkregf'!n reR1tltA.ten. 

~le.k voor het beëindigen v~n de proef ie ~r nog een kleine verdAmpln~~pro~r 

ään toege~oegd (zie hiervoor methode en reeuitAten + diecue~ie). 

1 • 3 . t't\OEJI'OPZET 

Zoäle reede ie gezegd verschillen de g~hi~den Heteren en Junner Koela.nd o.B. i.n 

b~treding en begra.ting. Junner KoP-land. is een gebi~d da.t reeds lang vordt bep;r~tMrl 

t~rwijl H~teren wordt gema.Rid. 

tn b~ide gebieden komt P. lanceola.ta. voor, zij verschillen echter .zowl"l ~!"no

ttla fenatypisch; e~ is o .n. -eeti 'vtnzi.enlUk· ve't"!H~hil )t~r!'IMh de pornd'-\tit"!'l v"J.n 

·jlinn~r Ko~lo.nd en ttet~téh. 
Otn n11 te gM.n in hoeverre b~:>gra.z i'ng_ 9P- Junnêt f('oe1a.nl1 een effect heP.rt op 

P. 1!neeol11tA, wordt in dit experiment ne.~egAa.n in welke m11te ~~nceol~t~ va.n 

Junner Koèlf1nd en Heteren 11~n begra.dng en betreding zijn a.anp;epMt. HiertoP worM 
l!!en e~peritnent op~J:e7..et. wn.a.rhi,i bep;rn.7.inp: en ~tr~c'linp; kunAtmntir. 1Anrr11"'n nn.~t,.l"höotnt . 

• 
en de ,~roeienelheid bij verochillende beha.Melinp;P.n wordt. bPpna.l~. 

1. 4. wtmKWtJZÈ 

rtekozen in voor 5 series ( oo~sten), wa.!'lrbij iedere behnndelin~ uit 7 plt'!.ntf'n b~sto· 

Bij dit ortderzoek worden plBnten opg~kweekt uit za.a.d. Dit zA~d iR vorigr zomer 

verze.meld v~n twee terreinen reep. Heteren en Junner Koeland. D~·u• t,wf>P vrlden 

liggen op zo'n grote a.fst~nd v~n elka.~r, d~t kruiebestuivinp; ·tuRet=>n hr>idf" hf"rkom~t· 

is ui tgeeloten. Dit verzamelde za.ad wordt eerst gesorteerd op 7.n.ndp;rootte, met. 

behulp VAn een zeef /schud appa.re.at. Hierdoor worden za.df"n vn.n p;eli,jkr ~rootte ver

kregen. Dit is belangrijk, omdat zo de invloeden van het zB.nfl vf"rkl.PÏ nd wordl"n. 
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De :träctie di~ het meeste zaB.d bevat ·~ geldetld voor bèi.de herkometen) , wori'IPn 

zorgvuldi~ äfgewogen in portie's ve.n honderd zäd~n, ~n geeelectèerd, zodat ~"' 

ve.tl beide herkomsten zaad verkri,jgen ds.t gelijk h vM p;rootte en ~ewi.cht. 

Nä~ät het ze.ad geselecteerd ig, wordt h~t in potjée ~ede.~n en wordt he~onn~n mPt 

de volgende voorbereiding van de proef, zoals het vullen en klae.rrne.kPn van ÖP pott~· 

Oe pott~n worden gevuld met een gelijke hoevePlheid humeus M.nö. l'eh~t.lv"-

de hoeveelheid grond in de pot.t~n, wordt ook het vochtgehi'I.He in dt> poHen ~~li.Jk 

gehouden. F.r is_ gekozen voor een 10:r. veldca.paciteit in de potten. DP.ze m'l.Bt iR 

gekozen, otndät ~r de.n voldoend~ vocht. ~n voldoend~. lucht' in ne gf'ond r.tn.nwe7.l fr, i"' 

voor d~ wortele.demhe.ling. Om tot een 70% veldce.pe.cit~it te komen, worden er eerst 

. ~en !\Mte.l monet~re genomen va.n droog za.nd, toe.J.e di~ in df:" potten wordt gedM.tl 9 

deze worden op een bovenweger ne.uwkeuri~ afgewogen en :in P.Pn stoof gezet. p;f"durf!'nde 

h8 UUt bij 80°C. Ditzelfde wordt gede.B.n met grond di~ V!'"t"Zn.t'li gd ÏR met wl\ter. 

Ah er geen we.ter meer uit de grond l~kt ia d~ vP.ldcäpe.cit"'it b!"reikt. 

Na 48 uur worden beid~ monsters opnieuw gewo~en. Al het we.ter ie nu uit ~e ~rond, 

due ~~ kunnen zo berekenen hoe~eel ve.ter onte grond b~ve.tte ~n hoev!"el vA.ter gron~ 

op veldcäpaciteit bevat. Daarna wordt van dé veldce.pe.citeit de 70" berek~nd ~n de 

potten worden hierme~ ae.ngevuld "'" geduretlde de hele proef op deze 70% ae.ngt"houden. 

Tijdens de proef zullen er dan correcties wörden toe~epaet a.h.v. het v~r~~ewicht 

van de ple.nt. 

Ala de potten klae.r etaan, worden ze gele.beld en over zeven vagene at random 

verdeeld (at re.ndom verdeling m.b.v. een at random tahel). Daa~na vor~!"n d~ r.aden 

in de potten gede.an, 10 zn~en per pot, om er z~ker van tP. zijn dat WP minotPno 

~~n kiemple.ntje per pot krijgen. Tien dagen! ne.. de 2'.al1idat1'1m r.ijn j n df" m""""t" 

potten kiemplttntjes opgekomen vA.J"iërP.nd ve.n vier tot ti én. NA. 17 ~llP:Pn wordt hPt. 

ae.ntsl kiemplantjee in de potten terup,~èb~acht tot drie. Dit ie een veilip,h,.idn

mae.tre~el, omd11t in dit stadium annte.sting door schimm~l niet uitge~lot.en ie. 

Ns 24 de.gen wordt het ae.ntal kiemplantje!'! per pot teru~gebracht op ~~n. Hierhij 

vindt selectie pläe.te d.m.v. meting van de lengte ve.n de kiemlobben. HPt bl~ek 
• 

dat d~ kiemlobben ve.n de kiemple.ntjee ve.n lt!"teren le.nger zijn dan diP ve.n JunnPr 

Koeland. Hierna worden de grootste plantjee ve.n ~unner Koelnnd en de kleinst~ v~n 

Heteren behoudent zodät we verder ge.e.n met pl~ntjes waarvnn de gP.mi~~el~~ kiPm

Iengte gelijk ie. Tijdene deze he.ndelingen krijgen de plMtl"h no~ p,ef'n B.pl'trte 

behe.ndelin~, tweeme.e.l per veek worden de potten op gewicht F,Pcontrol~~r~ f'n 

zonodig ae.ngevuld met we.ter, terwijl ze ~~nm~al per twee wek~n 100 ml ~ Hoaglnhd 

toegediend krijgen, dit is een voedingsoplossing die bestal'tt uit: 

-Ce.(N03}2 .4H20; 0,5 M 

- KNÖ 
3 

1 ,0 M 

- KH2Poh 1 t 0 M 

- Mg801t • 7R20 0,5 M 

- F.DTA oplossing 

- Aporl"nopl.or:n:d.np:. 
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T~ee weken na de zaaidatum werden tevens d@ lampen äan~edaan. D~ wa~ens met d~ 

potten etenden opgesteld onder 6 RPL lampen UOO Wa.tt. 

Vijf weken na het za~ien w~rd be~onnen met de verschillende behand~lin~~n. D~z~ 

behandelingen zijn kum:tma.ti.g tn\gebootete betrE'din~ ~n begrazi.n~. HP.t bPtreflf"n 
2 

gebeurde 3 mnal per week, met Nm ge~icht van 0,25 kg/cm dat 2 x 5 Ree. op het. 

ha~t van de plant werd gezet. Naar aanleidin~ van een vooraf~aande betre~in~sproef 

Vän P. Scove. Righini t 19UO), wliar een ge'W'icht Wt"'rd ~ebrui.kt v~tn 0,21 kp;/cm2 iR 

gekozen voor een soortgelijk gewicht. 

Oor~pronkelijk zou nu ook hep;onnen zijn ntet de beg~e.ting d.m.v. knippen. ni,i d~'te 

kunstmatige be~razing werd ~ekozen voor ~en method~ waarbij i~der pla.ntj~ 5 cm 

boven de grond werd afgeknipt. nit knippen verd een 'W'eek uitgeBteld i.v.m. ~e· i~n~· 

Vätl de plantjee. De hoogte va.n het A.fknippen werd enkele weken nad!"t'hnnd vf'!rlM~d 

tot 3 cm., omdat 5 cm te hoog bleek te zijn, waardoor er nau~elijkR materiaa.l 

a.f'~eknipt kon word!'n. AiR mM.t vool" het knippen ~erd ~~n l"inP, met dPRb,..trerr".nd,. 

hoogte op d.e pot p;eplA.A.tst, wM.rna alleR 1if!it bovf'!n d.~ tlnp: ititAtAk. 'kon. w()rul-n "r-
' geknipt. Het afgeknipte mn.ter:ie.al werd gedroog:d en p;e~g('n, zodat Wf" strn.k n t-f"h 

idee hebben van de totale hoevf'elheid rrfp;tr!knipt mfitedde.l. 

urn de twl'!e weken werd er Pf"n sP.t"ie p:eoop;et, die we p;P.mAkf1hA.lvf"> dn.n ook mM.r oop;Rt, 

noeMen. In totaal hebb~n··~;. 5'oogsten. De ~erate oogs.t wu 7.i,in hrp;onnC'n 1 wrkrn 

na. înza.e.ien. Het oo~st~n. houdt in. c1r:tt de ple.nt~n uH de pot.t.cn worrlPn · ~t'hnrt.ld 

en ~orden .u:Lt1_1;espoeld zodn.t A.l.hPt M.nd io verwijdP.r~. DA.fl.rnA. worrl~n vrrn-

ên d~oogkewicht bPpr:ts~d. (zir 1.6 mPtingen) 

Een 'tfêek voor het beëindigen vR.n dE'.proef, wordt nog ~en kleine Vf'>rrlnmpinP:!1prol:'f 

ingele.at, Er werd veronders·b~Id de.t .. de- lfeteren-plttnten een wn.trrtf'l~Mt 

hadden. Het gevolg wR.s slaphangen vA.n d~ bladel"en en dit kan Pf'>n p;rori-

remming tot gevolg hebben. Van alle plA.nt~n ve.n de lA.A.tstoverp;f"bl,.ven oop;Rt 5 wP.rd 

nu op 1 gram näuwkeurig het gewicht bepM.ld. ~n -vervolgen!'l op 70:t vA.n dl' vf"ldcA.pn.ci-
• 

teit t incluaief de correctie J gebt"e.cht. NA. het toedif:'nen va.n hr>t vnt.rr worffrn _!'f~:> 
I 

potten met ple.etic e.fgesloten zodat ~r g~~n verdn.mping via dP. p;rond 'kn.n pJrtn.t.~ 

vindel'l, me.~tr e.lleen vie.. de ble.deren. De vol~endf" dn.p; wf"rdr>n eh• pot,tron opni r>11V 

ge110gen, en men ke.n zo de hoeveelheid wät.er die v~rdA.mpt. wnn hPflR] r>n. De tijde"tl 

van de eerste weging (dus wn.nneer het water werd toP~evoP~d) Pn dP twr>r>dP. vr>~in~ · 

(de terugweging J werden genoteerd, zodat hieruit df:> vPrcln.mpi np.; pPr uur of 21t unr 

kon worden berekend (zie resul te. ten). Deze verd-e.mpinp;Aproef. Wf"rrl nop; r.r.nmr:te.l 

herhe.e.ld. 
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1.5. PROEFOPSTELLING 

eerie (oogst) p, lanceolata JK p, lanceolata HE 

2 

3 

4 

5 

K+ 

K+ 

K+ 

K+ 

K+ 

JK ~ Junner Koeland 

HE "' Heteren 

K + = knippen + betreden 

K--

K-

K-

K-

T<-

K- "' geen knippen, geen betreden. 

K+ K-

K+ K-

K+ K-

K+ K,... 

K+ K-

5 series, -waarbij iedere behandeling ( K + /K- ) uit 7 planten bestond dus totaal 

140 planten. P. lànceolata van Junner Koeland en van Heteren. Naast iedere he-

handeling -wordt een blanko bepaling uitgevoerd, K-. 

1.6. METINGEN 
\ 

Om de t-wee weken wordt er een serie geoogst. Hiervan wordt bepaald: vers- en 

drooggewicht van de spruit en wortel. Hieruit wordt een spruit/wortel verhouding 

berekend, en een totaal drooggewicht per ooggt. 

Ook -wordt een allocatie van de droge stat van de plänt berekend en op een staaf

diagram uitgezet. Allocatie is de gewichtsverdeling over de verschillende organen 

van de plant. Voor deze ailocatie· worden de plant,en als volgt verdeeld: 

4;-- bladeren 

caudex (stengel) 

Van het afgeknipte materiaal -wordt het drooggewicht bepe.ald. 

Van oogst 5 wordt wekelijks bepaald per plant: 

- lengte en breedte langstè blad 

- totaal aantal bladeren 

- aantal zijrozetten 

- aantal bladeren van de zijrozetten 

- bladstand (hoek tussen 3e en 4e blad, genummerd vanaf het jongste 

blad) ; zie foto 3 

- aantal bloeiaren per plant, en in welk stadiA. ze verkeren. 
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De bloeiaren worden 3 keer per week bepaald, de verschillende stadia waarin 

ze verkeren zijn: 

K1 bloeiknop in de oksel 

K2 = knop is uitgegroeid 

8 1 82 stampers 

M1 M2 M3 = meeldraden 

het oudste stadium wordt genoteerd. 

Alle resultaten worden verwerkt in 

tabellen en grafieken. 

+ 
FO'I'O 1 . Het nabootsen van betreden door een gewicht van - 5 kg 
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FOTO 2. Het nabootsen van grazen door afknippen van de bladeren op 

eenbepaalde hoogte. 

FOTO 3. Het meten van de bladhoek met een bladhoekmeter. 
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1 . 7. RESULTATEN 
EN DISCUSSIE 

De resultaten zijn weergegeven 1n de vorm van twee foto's, die hieronder volgen, 

en in de vorm van een aantal tabellen en grafieken die op de volgende bladzijdeh 

zijn afgebeeld. 

FOTO 4. Behandelde 

en Heteren 

· t) Junner Koeland (links) planten (betreden en geknlp van 

(rechts) ; 45 dagen na inzaai. 

FOTO 5. Onbehandelde planten. 
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Tabel 1 

GEMIDDELD DROOGGEWICHT (IN MG) VAN SPRUIT EN WORTEL; SPRUIT- WORTELVERHOUDING (S/W) 

EN STANDAARDFOUT ( ... ) VAN BEHANDELDE HETEREN- EN JUNNER KOELANDPLANTEN 

Oogst Nr 

2 3 4 5 

behan"" 

de 1 ing 
.,. 

~TEREN 

pruit K+ 42,1 198,5 957,1 1928,9 6103,3 

K 42,1 230,7 1240, 1 3169,3 8078, 1 

Jrtel K+ 12,3 57,4 347,2 1106,3 3833, 1 

K 12,3 89,4 464,5 2173,0 8664.1 

/W K+ 3,4 (0,2) 3,5 (0,2) 2,8 ( 0 , 1 ) 2, 1 (0 '3) 1 '7 (0,2 

K 3,4 (0 '2) 2,8 (0,3) 2,7 (0,3) 1 , 5 ( 0 , 1 ) 1 '0 ( 0, 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------· 
UNNER KOELAND 

pruit K+ 49,0 227,2 795,9 2191,6 5596' 8 

K 49,0 238,4 850,7 2727,4 6787,8 

rortel K+ 13,0 71 ,2 284,2 985,2 3305,7 

K 13,0 74,8 . 348,2 1311,6 5663,6 

i/W K+ 3,8 ( 0, 7) 3,4 (0 '2) 2,9 (0,2) 2,3 ( 0, 1 ) 1 , 8 ( 0, 2 

K 3,8 ( 0 1 i)·, 3,3 (0,3) 2,6 (0,2) 2,2 (0,2) 1 , 3 ( 0, 1 

-+ K = knippen en betreden 
-K = onbehandeld 
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Tabel 2 

GEMIDDELDE EN SF VAN HET TOTAAL DROOGGEWICHT PER PLANT VAN 

BEHANDELDE EN ONBEHANDELDE HETEREN- EN JUNNER KOELAND PLANTEN 

aantal dagen behan- droog-

inzaaien de 1 i ng * gewicht na 

HETEREN 

oogst 1 40 K+ 54,5 

K 54,5 
11 2 55 K+ 255,9 

K 312,2 
11 3 70 K+ 1304,3 

·K 170 5 '9 
11 4 83 K+ 3035,3 

K 5342,3 
11 5 104 K+ 9936,5 

K 16742,8 

sf 

2,9 

2,9 

17' 5 
28;5 

127,8 

69,0 

478,9 

327,6 

2 78,9 

1380,3 

---------------------------------------------~-------------------------------------
JUNNER KOELAND 

oogst 40 K+ 62,0 4,9 

K 62,0 4,9 

11 2 55 K+ 298,5 8,5 

K 313,2 24,6 

11 3 70 K+ 1080,7 59,4 

K 1199,0 142,3 

11 4 83 K+ 3176,8 368,8 

K 4039,0 205,8 

'' 5 104 K+ 8902,6 595,8 

K 12451,5 829,3 

"')zie tabel 1 



Tabel 3 

GEMIDDELDE EN SF VAN HET AANTAL BLADEREN PER PLANT VAN BEHANDELDE EN ONBEHANDELDE HETEREN- EN JUNNER 

KOELAND PLANTEN GEMETEN OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN*. TUSSEN HAAKJES GEMIDDELD AANTAL ZYROZETBLADEREN 

aantal dagen 

na inzaaien HE/K- SF HEÎK+ SF JK/K- SF JK/K+ SF - -
23 2,0 0 1 ,9 0' 1 1 '7 0,2 2,0 0 

29 3,3 0,2 3,0 0 3,3 0,2 3,6 0,3 

36 4,3 0,3 4' 1 0,2 5,0 0,3 5,9 0,2 

47 7,3 0,5 7,6 0,4 9,6 0,8 10,4 0,7 N 

50 8,8 0,8 9,0 0,5 11 '4 1 '0 13,3 0,7 

59 23,3 6,7 15' 1 ] '8 ] 7,3 3,6 21 '5 1 '6 . 
65 23,9 2,5 25,9 3,2 31 '1 4,3 32,3 2,7 

79 45,4 5,6 64,6 5,3 65,0 8,8 64,8 3,2 

104 70,3 8,2 105,0 6,9 ] ] 9 '0 16,2 131 ,9 ] 5,9 

(38,3) ( 70' 1) (85,9) (99,41 

~voorbehandeling, zie tabel 1. 

HE = Heteren; Jk = Junner Koeland 



- Tabel 4 

GEMIDDELDE EN SF VAN HET AANTAL ZYROZETTEN PER PLANT 

aantal da9en 
HE/K+ - JK/K+ 

na inzaaien HE/K- SF SF JK/K SF SF 
- - -

50 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 

59 0,5 0,2 0,4 0,2 1 '4 0,5 0,9 0,2 

65 1 '6 0,4 2,5 0,4 3,7 0,9 4,2 0,7 

79 1 '7 0,2 3,4 0,2 3,9 0,9 4,8 0,8 

85 2,2 0,4 7,9 0,2 7,2 1 .. 1 7,8 0,4 

104 5,3 0,7 8,6 0,7 9,9 ] '6 10,9 1 '8 
~ 

IJ.,) 

Tabe 1 5 

GEMIDDELDE EN SF VAN DE BLADHOEK (IN °) GEMETEN AAN 3e EN 4e BLAD 

aantal dagen 
- HE/K+ JK/K - JK/K+ na inzaaien HE/K SF SF SF . SF 

- -
36 42 7,4 40 9,0 60 9,8 61 1 0' 1 

47 49 5,2 54 2,6 76 3,5 70 5,3 

50 51 4,3 60 4' 1 89 6,2 92 8,0 

59 53 10,5 81 7,5 113 11 '4 102 3,9 

65 45 5,6 63 6,0 77 3,4 85 2,9 

86 50 4,5 97 5,3 99 3' 1 103 2,9 



Tabel 6 

DROOGGEWICHT (IN MG} VAN HET AFGEKNIPTE MATERIAAL PER PLANT 

aantal da9en 

na inzaaien he teren 

40 0,9 

47 0,7 

55 1 '2 
62 . 2,4 

70 1 7 '9 

77 2,7 

91 11 '4 

98 53,3 

104 83,4 

junner koeland 

0 ' 1 

0 ' 1 

0,3 

2,3 

6,7 

9,7 

,.1:-



Tabel 7 

GEMIDDELDE EN SF VAN DE LENGTE VAN HET LANGSTE BLAD 

aantal dagen 
- HE/K+ - JK/K+ SF na inzaaien HE/K SF SF JK/K SF -

23 31 , 1 1 , 3 28' 1 1 , 2 23 4,0 23,8 1 '62 

30 51 , 3 1 , 1 49,3 2,7 31 '1 7,7 49,3 1 '4 
~ 

Vl 

36 64,9 1 '9 61,4 3, 1 50, 1 3,5 61,4 1 , 6 

47 100,4 6,9 • 76,0 2,6 57,9 8, 1 76,0 2,4 

50 108,4 7,3 81 ,9 2,0 71,6 3,3 81 ,9 2,8 

59 117' 9 16,4 91,7 2,6 82,5 3, 1 91,7 3,9 

65 175,7 10,3 101,8 3,6 96,6 4,6 1 0] , 8 3,9 

79 177,6 26,2 121 '5 1 ,9 ] 17' 8 5,6 ] 21 , 5 5,5 



Tabel 8 

GEMIDDELDE EN SF VAN DE BREEDTE VAN HET LANGSTE BLAD 

aantal dagen 

HE/K - HE/K+ - JK/K+ SF na inzaaien SF SF JK/K SF - - - -
23 3,3 0,3 3' 1 0,2 2,7 0,4 3' 1 0' 1 

30 4,9 0,4 4,8 0,2 4,8 0,4 4,9 0,3 0'\ 

36 T, 0 0,4 6,7 0,3 7,0 0,7 6,6 0,2 

47 11 '2 o, a· 1 ] ' 1 0,8 10 '4 0,8 9,4 0,5 

50 12,6 0,5 10,6 1 '4 11 '0 1 '8 10,4 0,7 

59 17,2 1 ' 1 16,3 0,9 15,9 1 ,4 13,8 0,8 

65 23,3 1 '4 19,9 1 '3 21 '1 ] '6 19,8 0,8 

79 28,4 2,0 21 ,9 3,4 23,9 2,6 24,0 1 '0 



Tabel 9 

GEMIDDELDE EN SF VAN HET AANTAL BLOEIKNOPPENEN/OF -AREN 

aantal dagen 
HE/K- HE/K+ - JK/K+ SF na inzaaien SF SF JK/K SF 

- - -
77 0,7 0,3 0,5 0,3 0 '1 0 '1 

80 1 ,8 0,9 0,8 0,4 0,3 0,3 
""'-J 

83 3' 1 1 ' 1 3,3 0,9 0,5 0,4 

86 3,5 1 , 2 2,8 0,9 0 '1 0' 1 0,4 0,4 . 
93 4,0 1 '3 5,6 1 '6 0,3 0,3 1 '0 0,8 

97 4,4 1 ,2 6,5 2' 1 0,4 0,4 1 '3 2,6 

99 5,5 1 , 5 5,5 1 '3 0,8 0,7 1 '0 0,8 

1 0 1 5,5 1 '4 7,5 2,0 1 ' 1 1 '0 1 '4 1 '0 

104 9,0 2,4 13,8 3,4 1 '3 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 



Tabel 10 

HET PERCENTAGE BLOEIAREN VERDEELD OVER DE DIVERSE BLOEISTADIA 

aantal dagen behan- bloeistadium * 
na inzaaien deling Ko K1 S1 S2 M1 M2 M3 

JUNNER KOELAND 
-93 K 100 

K+ 75 25 

97 K. 100 
K+ 56 44 

99 K 100 
CX> 

K+ 88 12 
-1 01 K 33 67 

K+ 82 18 

HETEREN 
- 6 93 K 9 72 9 3 

K+ 53 47 
-

97 K. 3 51 14 11 14 6~ 

K+ 39 50 8 4 
-

99 K 13 41 9 9 9 9 9 
K+ 30 68 2 

1 01 K 1 7 39 2" 7 17 7 11 

K+ 45 47 5 3 

-J') k 1 • • k voor ver ar1ng, Zie te st 
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Tabel 11 

GEMIDDELDE VERDAMPING GR/ 24 UUR 

59,00 79,49 76,51 105,21 

Tabel 12 

HOEVEELHEID VERDAMPT WATER (MG /24 UUR ) PER MG BOVENGRONDS DROOGGEWICHT(5e OOGST) 

JK/K HE/K 

10,54 11 '71 12,54 13,02 
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FIG.3. Gemiddelde drogestofverdeling over de verschil lende de 

van de plant op verschi l.lende tijdstippen. 
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FIG.2. Gemiddelde spruit-wortel verhouding (gebaseerd op drooggewicht) 

op verschi I lende tijdstippen. 
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FIG.5. Gemiddelde van het aantal ~ijrozetten per plant 

op verschi I lende tijdstippen. 
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FIG.4. Gemiddelde van hel totaal aantal bladeren per plant 

op verschi I lende tijdstippen. 
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A. Totaal drooggewicht (zie tabel 2, 6 en fig. 1) 

Bij het bespreken van het drooggewicht kijken we alleen naar de vegetatieve 

groei, deze gaat t/m oogst 3. In deze periode verloopt de groei exponentieel 

(als de omstandigheden optimaal zijn), waardoor deze in de figuur een recht

lijnig verloop moet hebben. Dit klopt vrij goed.De helling van de lijnen geeft 

de mate van groeisnelheid weer. Hieruit blijkt dat de (onbehandelde) 

Heterenplantenleen grotere groeisnelheid hebben dan de Junner Koelandplanten. 

De behandelde Heteren- en Junner Koelandplanten reageren beide op de begrazing 

en betreding door minder droge stof te produceren dan de desbetreffende 

onbehandelde planten. De Heterenplanten reageren duidelijk het sterkste op de 

behandeling, deze produceren namelijk relatief minder droge stof dan de be

handelde Junner Koelandplanten. Na 70 dagen lS de droge stof hoeveelhei~bij 

de behandelde Heterenplanten 76% (t.o.v. de onbehandelde )en bij de behandelde 

Junner Koelandplanten 90% (t.o.v. de onbehandelde ). Het grootste effect van 

de behandeling blijkt het betreden te hebben, aangezien het afgeknipte materiaal 

t.o.v. het totaal drooggewicht zeer klein is en nauwelijks effect hierop kan 

kan hebben. De hoeveelheid afgeknipt materiaal hangt samen met de overeind 

staande bladeren van het hooilandtype, t.o.v. de platliggende bladeren van 

het weilandtype (zie ook foto 4 en 5). Door het betreden komen de hoogop

staande bladeren van het hooilandtype meer plat te liggen, zodat er minder 

wordt afgeknipt, terwijl bij de platliggende bladeren van het weilandtype 

nauwelijks iets wordt afgeknipt. Na 70 dagen neemt de groei van de Heteren

plante duidelijk af. Dit kan komen door 1.de bloei; deze wordt verderop 

besproken, of 2. een water tekort, vooral bij de onbehandelde Heterenplanten 

trad dit duidelijk op , tot uiting komend in enkele slaphangende bladeren. 

De afnemende groei van de Junner Koelandplanten treedt pas na de 4e oogst op 

ln verband met het later in bloei komen. 

B. Droge stof verdeling (zie tabel 1 en fig.· 2 en 3) 

De spruit/wortel verhouding neemt af, d.w.z. dat het spruitgewicht t.o.v. 

het wortelgewicht afneemt. Dit ls niet alleen duidelijk te zien in fig. 2 

(waar overigens de ouderlingen verschillen van de behandelde en onbehandelde 

Heteren- en Junner Koelandplanten van weinig betekenis zijn gezien de daarbij 

behorende standaardfouten), maar ook in fig. 3. 

0 
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Duidelijk is hierbij alle behandelingen, de relatieve wortel toename zicht

baar. Hierbij valt op dat bij de onbehandelde planten de worteltoename groter 

is dan bij de behandelde planten. Tussen de beide herkomsten, zijn geen 

duidelijke verschillen aanwezig. 

C. Aantal bladeren en aantal zijrozetten (zie tabel 3, l~, en fig. 4 en 5) 

Bij beschadigl.ng reageert de plant o.a. door het vormen van zijrozetten. 

Door betreding wordt de plant beschadigd. Het vormen van zijrozetten is 

sterker bij de behandelde planten. De behandelde Heterenplanten vormen re

latief meer zijrozetten dan de Junner Koelandplanten. 

Hierdoor vormen de eerstgenoemden ook relatief meer bladeren. 

D. Lengte en breedte van het langste blad (zie tabel 7, 8, en fig. 4) 

De lengte van de bladeren van de onbehandelde Heterenplanten is beduidend 

groter dan die van de Junner Koelandplanten. Betreding van de Heterenplanten 

heeft een duidelijk negatief effect op de lengte van de bladeren. Bij de 

Junner Koelandplanten valt op dat de lengte van de bladeren, van de behandel

de planten juist groter is dan de onbehandelde planten. Dit lijkt geen toeval 

te zijn, omdat dit effect steeds te zien is. 

Betreding oefent tevens een negatieve invloed uit op de breedte van de bladeren. 

Hierbij treedt echter weinig verschil op tussen Heteren- en Junner Koeland

planten. 

E. Ligging van de bladeren (zie tabel 5 en fig 6) 

De opgerichte stand van de bladeren van de onbehandelde Heterenplanten, 

1s zeer duidelijk waarneembaar, d.m.v. de ~leine hoek tussen de bladeren. 

Door betreden van de Heterenplanten, gaan de bladeren meer horizontaal liggen 

en wordt de hoek tussen de bladeren groter. 

Het effect van betreding op de behandelde Heterenplanten is groter als op 

de behandelde Junner Koelandplanten. De weilandplanten hebben oorspronkelijk 

al meer horizontaal liggende bladeren. Er is hier zowel een genetische faktor 

als een milieufaktor : de eerste faktor komt tot uiting 1n het verschil 

tussen de behandelde en onbehandelde planten van éénzelfde herkomst. 

De grafieklijnen in fig. 6 na ~ de zestigste dag allemaal een knik. 

Een verklaring hiervoor is dat omstreeks deze tijd de lampen zijn uitgedaan. 

Doordat de planten nu minder licht ontvingen, reageren de planten hierop 

door meer op te gaan staan, waardoor de bladeren een kleinere hoek maken. 
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Enkele dagen daarna zijn de lampen weer aangedaan en de bladeren namen hun 

oorspronkelijke stand weer aan. 

F. Bloei (zie tabel 9 en 10) 

De Heterenplanten bloeien eerder als de Junner Koelandplanten. 

Betreding heeft hier geen effect op het aantal bloeia~en. Het in bloei komen 

van de behandelde Junner Koelandplanten t.o.v. de onbehandelde J11nner Koeland

planten heeft gezien de standaardfouten welnlg betekenis. Wat wel opvalt 

is het stadium waarin de bloeiaren verkeren. Bij de onbehandelde Heteren

planten, zijn de bloeiaren ln een veel verder gevorderd bloeistadium dan de 

behandelde Heterenplanten, hierop heeft betreding dus· duidelijk wel effect. 

G. verdamping (zie tabel 11 en 12) 

Naarmate de planten groter werden, werd er meer water verdampt. Bij de on

behandelde Heterenplanten hingen vanaf de 4e oogst constant enkele bladeren 

slap. Uit de verdampingsproef blijkt dat de absolute verdamping van de on

behandelde Heterenplanten groter is dan van alle andere planten. 

Logisch lS dit gezien het feit, dat de onbehandelde Heterenplanten ook de 

plantan met de grootste biomassa zijn. Maar de relatieve verdamping , dus 

de hoeveelheid verdampt water per 24 uur per mg bovengronds drooggewicht 

(van de 5e oogst) is bij deze ook groter. Een aanneembare verklaring hiervoor 

kan zijn, dat de verdamping ook deels te maken heeft met de stand van de 

bladeren. Zoals al eerder is gezegd hebben de onbehandelde Heterenplanten 

rechtopstaande bladeren, terwijl de behandelde Heterenplanten en Junner -

Koelandplanten platliggende bladeren hebben. De onbehandelde Heterenplanten 

zijn daarom in staat meer water te verdampen, omdat de huidmondjes, aanwezig 

aan de onderkant van het blad,veel meer aan de lucht worden blootgesteld. 

Bij de platliggende bladeren van de andere typen is dit veel minder het 

geval. Hieruit kan men dus min of meer concluderen dat de Junner Koeland

planten (weilandtype) meer tegen droogte zijn bestand dan Heterenplanten 

( hooilandtype). 
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1.8 CONCLUSIES 

Er 1s een inzicht verkregen in het effect van begrazing en betreding op 

planten van Junner Koeland en Heteren (resp. weiland- en hooilandtypen) en 

tevens in hun erfelijke eigenschappen. 

Zo blijkt dat het hooilandtype in de onbehandelde ser1e een hogere groei

snelheid vertoont dan het weilandtype.Dit verschil hangt mogelijk samen 

met de voedingstoestand van de oorspronkelijke milieus: Heteren is relatief 

voedselrijk, Junner Koeland 1s relatief voedselarm. Betreding van het hooi-. 

landtype heeft een groter negatief effect op de groeisnelheid, dan betreding 

van het weilandtype. 

Uit alle resultaten blijkt dat de behandelde Heterenplanten steeds meer 

gaan lijken op Junner Koelandplanten. Heterenplanten reageren namelijk OJJ de 

behandeling door vorming van: 1. meer zijrozetten 

12.meer bladeren 

3. kleinere bladlengte 

4. grotere bladhoek 

5. lagere produktie 

6. latere bloemontwÜ:keling 

De Heterenplanten vertonen op de behandeling een fenatypische aanpassJ.ng, 

die uitwendig sterk overeenkomt met de genetisch eigenschappen van de Junner

Koelandplanten. 

Door hun erfelijke aanleg zijn Junner Koelandplanten daaron beter tegen 

begrazing en betreding bestand dan Heterenplanten. 
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