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INLEIDING

In bijna alle populaties variren plant.en in groott.e; er heerst

een grdotte—ongelijkheid. De meeste populaties bestaan uit veel

kleine en weini.g grot.e planten.

Als ook het kleine aant.al grote plant.en een onevenredig groot

deel van de populatiebiomassa bezit, is er sprake van een

groot.te—hirarchie (Weiner, 1985). In het vervoig zal er echter

alleen van een grootte—ongelijkheid worden gesproken, omdat dit

een neut.raler begrip is dan grootte—hirarchie.

Een grootte—hirarchie, en ook —ongelijkheid, blijkt van grote

oecologische betekenis te zijn (Weiner, 1985).
De kleinste planten in een populatie hebben veelal de grootste

kans op dichtheids—afhankelijke sterfte (Silvertown, 1982).
De gevonden relatie tussen de grootte van een plant en de kans op
reproduktief sukses houdt. in dat grote individuen een grotere

bijdrage aan de genenpool van de volgende generatie leveren

(Werner & Gaswell, 1977; Soibrig, 1981).
Wanneer er verschillen bestaan in genet.isch mat.eriaal tussen

grote en kleine planten, is het verschijnsel "grootte—ongelijk—

held" ook van evolutionair belang. Gottlieb (1977) vond g6n
iso—enzymvariatie tussen grot.e en kleine individuen van een popu—
].atie, maar het is mogelijk dat de onderzochte loci niet relevant
waren voor plantgrootte (Weiner & Thomas, 1985).

Het ontsiaan van een grootte—ongelijkheid wordt door een aantal

biotische en a—biotische faktoren benvloed.
Als oorzaken voor het ontstaan worden genoemd:

I leeftljdsverschillen
2 heterogeniteit van de omgeving
3 genetische variatie
4 begrazing, parasitisme en ziekten
5 kompetitie

(Weiner & Solbrig, 1984)

De mate waarin deze f'aktoren een rol spelen zal voor diverse
populaties verschillen. Bovendien kunnen de faktoren niet altijd

afzonderlijk van elkaar gevalueerd worden, allerlei interakties

zijn mogelijk.

Kompetitie

In dit onderzoek zal de rol van kompetitie bij het. ontst.aan van

een grootte— cq. biomassa—ongelijkheid binnen een populatie

worden nagegaan.
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Tot op heden zijn er twee algemene modellen over het effekt van

intraspecifieké kompetitie .op het ontstaan van een grootte

ongelijkheid binnen populaties ontwikkeld (Weiner & Thomas,

1985).

Model 1: Het resource—depletion model (Koyama & Kira, 1956;

Turner & Rabinowitz, 1983).
Dit model gaat uit van:

I exponentile groei met variatie in relatieve groeisnelheid

(IWR)
2 kompetitie tussen planten is een tweezijdig proces, waarbij

elke plant een evenredig deel van de nutrinten-, vocht— en

lichtbronnen kan bemachtigen.

3 kompetitie verlaagt de variatie en variantie in groei—

snelheden, waardoor de ongelijkheid in grootte cq. biomassa

afneemt.
Kort gezegd: bij een bepaalde groeiperiode zal de ongelijkheid

afnemen in de tijd, bij toenemende dichtheid.

Aangezien de reeks "gun kompetitie wel kompetitie" als een

dichtheidsreeks kan worden beschouwd, zal de ongelijkheid ook

af'nemen onder toenemende kompetitiedrUk, volgens dit model.

Een alt.ernatief voor het resource—depletion model is:

Model 2: Het dominance—suppression model (Aikman & Watkinsofl,

1980; Ford & Diggle, 1981).

Dit model gaat ult van:

I een andere groeivorm dan exponentieel, by logistisch of

simod.
2 kompetitie tussen planten is een énzijdig proces; grote

planten groelen ten koste van kleine planten doordat ze een

onevenredig groot deel van de nutrinten, vocht.— en

lichtbronnen kunnen bemachtigen.
3 bij toenemende dichtheid en kompetitiedruk neemt de onge—

lijkheid in biomassa toe, als gevoig van de steeds groter

wordende verschillen tussen grote en kleine individuen.

Op het. moment dat er dichtheidsafhaflkelijke sterfte op—

treedt, neemt de ongelijkheid weer af (Weiner, 1985)

Model 1, dat van tweezijdige kompetitie uitgaat, kent een grot.ere

rol toe aan de kompetitie om voedingsst.offefl dan aan licht.—

kompetitie.
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Experimentele evidentie voor de hypot.hese dat, bij toenemende

dichtheid (kompetitiedruk) de ongelijkheid niet toeneemi, doch

wel een toename van de ongelijkheid in de tijd plaatsvindt, werd

gevonden voor experimentele populaties van Festuca paradoxa

(Turner & Rabinowitz, 1983).

Model 2 schrijft het nzijdige karakt.er van kompetitie vooral

toe aan kompetitie om licht. (Aikman & Watkinson, 1980; Ford &

Diggle, 1981).
Ford & Diggle (1981) slaagden erin om, m.b.v. een model uitgaande

van uitsluitend lichtkompetitie, nauwkeurige voorspellingen te

doen voor grootteverdelingen die ontstonden in experimentele

populaties van Tagetes patula (Ford, 197; Ford & Diggle, 1981).

Het is mogelijk dat het effekt van kompetitie, op het ontstaan

van een grootte—ongeliikheid, kan verschillen tussen soorten.

Weiner & Thomas (198) veronderstellen dat populaties van planten

met bladeren die breed zijn en lateraal uitstaan misschien eerder

aan het dominance—suppression model zullen voldoen, terwiji

planten met hoog opgaande, smalle bladeren zich wellicht meer

volgens het resource—depletion model zullen gedragen.

Het. doel van dit onderzoek is om d.m.v. int.raspecifieke kompe—

titie—experiment.efl met soorten van verschillende architektuur,

meer inzicht te krijgen in de mechanismen van wortel— en

spruitkompetitie (om voedingsst.offefl resp, om licht) die ten

grondslag liggen aan het. ontstaan van groot.teverschillen binnen

populaties.

De soorten zijn gekozen op grond van hun verschillen in

archi tektuur:
Lychnis flos—cuculi: bladeren breed, lateraal uitstaand

Anthoxanthum odoratum: bladeren smal.. hoog opgaand

Door de verschillen in architekt.uur kan tevens de hypothese, dat

bij planten met brede, lateraal uitstaande bladeren

spruitkompetitie een grotere rol speelt dan bij hoog opgaande,

smalbiadige planten, getoetst worden.

De vraagstellingen, die in dit onderzoek centraal staan zi.jn:

1. Wat is het effekt van wortel— en spruitkompetitie op het

ontstaan van een grootte—ongelijkheid binnen experiment.ele

populaties van Lychnis flos—cuculi en Anthoxanthum odoratum?
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2 Speelt de architektuur van de plant een rol voor wat betreft

het aandeel van spruitkompetitie op het ontstaan van een

groot.te—ongelijkheid, of vertonen beide soorten het zelfde

patroon?

Ten grondsiag liggend aan deze centrale vragen, kunnen de

volgende hypothesen worden geformuleerd:
I Er is een signifikant verschil tussen het aandeel van spruit—

en wortelkompetitie op het ontstaan van een grootte—on—

gelijkheid binnen experimentele populaties van L. flos—cuculi

en A. odoratum.
a Voor zowel L. f'los—cuculi als A. odoratum is spruitkompetitie

de belangrijkste faktor in het ontstaan van een

grootte—ongelijkheid (dominance—suppression model).

b Voor zowel L. I los—cuculi als A. odoratum is wortelkompetitie

de belangrijkste faktor in het ontstaan van een grootte—

ongelijkheid (resource—depletion model).

c In verbarid met de architektuur van de soorten is voor

L. flos—cuculi spruitkompetitie en voor A. odoratum wortel—

kompetitie de belangrijkste faktor in het ontstaan van een

groot.te—ongelijkheid (aspekten van beide modellen).

2 Alternatieve hypothese: Er is gn signifikant verschil in de

rol van wortel— en spruitkompetitie op het ontst.aan van een

grootte—ongelijkheid binnen experimentele populaties van

L. flos—cuculi en A. odoratum.

N.B. Bij het toetsen van deze hypothesen dient men te beseffen

dat de modellen een mechanisme veronderstellen, op grond

waarvan voorspellingen gedaan worden.

De hieruit voortvloeiende hypothesen kunnen verworpen of

aangenomen worden op grond van onderzoeksresultatefl, maar over

het mechanisme kan gn uitspraak gedaan worden.
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MATERIAAL & flETIIODEN

Teneinde de vraagstellingen te kunnen beantwoorden zijfl

experimenten uitgevoerd in een verwarmde kas.
De experimenten met L. flos—cuculi en A. odoratum zijn, i.v.m. de
beschikbaarheid van materiaal, na elkaar uitgevoerd.
Het experiment, met L. flos—cuculi vond plaats van 18—11—1985 tot

31—1—1986 bij een temperatuur tussen 16 en 21 °C (gem. 18 °C),

een relatieve luchtvochtigheid van 60—75< (gem. 68'.) en een

belichting die een minimumwaarde had.
Die met A. odoratum vond plaats van 17—2—1986 tot 2—5—1986 bij

een temperatuur tussen 16 en 30 °C (gem. 22 °C), een rel.

luchtvochtigheid van 50—706 (gem. 64°/.) en ook weer een minimale

be].ichting.

Kieming

De populaties van L. flos—cuculi en A. odoratüm zijn opgekweekt.
ult zaad af'komstig ult het Drentse A—gebied: L. flos—cuculi te

Smaibroek op 22—6—1981 en A. odoratum te Roodzand op 13—7—1978.
De zaden zijn tot kieming gebracht in een kiemkast bij 12h,

15 °C/12h, 25 °C (nacht/dag), in petrischalen met I iltreer—

papier, dat met demiwater bevochtigd was.

Er is een indeling gemaakt in 5 kiemgroepen die elk én dag in

kiemtijdstip verschillen. Bij de proefopzet. kon dan al met een

redelijke, vergelijkbare variatie gestart kon worden, zodat. er

waarschijnlijk een meetbare ongelijkheid zou ontstaan.
De kiemgroepen zijn als volgt. ingedeeld:

groep L. flos—cuculi A. odoratum

a 4

b 8 6

c 6 7

d 7 8

e 8 9

De getallen stellen het aantal dagen voor, waarna de zaden

gekiemd zijn.

Voorkweek

Na kieming zijn de kiemplantjes in voorkweekbakken met een

mengsel potgrond/zand = 1/1 (gewicht) in de kas gezet.

De inde].ing in 5 kiem (leeftijds—)groepen is hierbij gehand—

haafd. L. flos—cuculi is van a tot e resp. 22, 21, 20, 19 en 18

dagen voorgekweekt.
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• Voor A. odorat.um duurde de voorkweek 7 dagen voor elke

leeft I jdsgroep.

Kompeti tie-experiment

In de uiteindelijke proefopstelling zijn de planten ingezet in

een vast. pat.roon, dat voor elke bak gelijk is en gevormd wordt

door de 5 leeftijdsgroepen. Hierbij is rekening gehouden met

randef'fekten (zie bijiage 1).
De planten ondervonden, afhankelijk van de behandeling
gedurende het experiment:
1. wort.el— n spruitkompetitie = volledige kompet.itie

2. allan wortelkompetit.ie
3. alln spruitkompetitie
4. gén kompetitie
De vier behandelingen zijn in duplo uitgevoerd.

Ret grondmengsel, dat voor het. experiment is gebruikt, is

verkregen door pot.grond en zand te mengen in de

gewichtsverhouding 1:1 en vervolgens dit mengsel te merigen met

perlite in de volumeverhouding 2:1.
Gedurende de behandelingen had iedere plant hetzelfde

grondvolume (93 gr) ter beschikking.

ad 1. volledige kompetitie

In een bak van 40 bij 60 cm, gevuld met 9.2 kg grondmengsel,

zijn 99 planten in rijen van 9 bij 11 op 4 cm afstand van

elkaar, ingezet.

ad 2. wortelkompetitie

Om de spruiten niet met elkaar te laten interfereren zijn er

witt.e, ref lekt.erende schotjés op de bakken geplaatst. Deze

schotjes zijn in lagen, in totaal drie, aangebracht waarbij er

op gelet is dat de planten niet over de schotjes heen groeiden.

Verder was deze behandeling gelijk aan die bij volledige

kompetitie.

ad 3. spruitkompetitie

Bij deze behandeling zijn de wortels van elkaar gescheiden
d.m.v. 22 cm hoge pvc—buizen met een diameter van 4 cm.
De buizen zijn gevuld met. het grondmengsel en aan elkaar

bevestigd in rijen van 9 bij 11. De plant.en zijn midden in de

buizen geplaatst, zodat ook bij deze planten een onderlinge
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afstand van 4 cm was.

ad 4. gn kompetitie

Deze behande].ing vormde een kombinatie tussen 2 en 3; er is

gebruik gemaakt. van zowel schotjes als pvc—buizen om de gehele
planten van elkaar te scheiden.
Bovendien is nog een aantal planten individueel, in potten,
opgekweekt om het mogeli.jke effekt van buizen en schotjes op de
groei en ongelijkheids—ontwikkeling te analyseren.

Schematisch zien de vier behandelingen er als volgt uit:

. . . 0

• ii

EIII —

— schot.Jo

00
4'

000
U — plant.

0 "individuele" pot.t.en
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Ijklijnen

Parallel aan het experiment zijn een aantal planten, zowel

individueel als onder kompetitiedruk, opgekweekt.
Gelijktijdig met de tussentijdse oogsten van het experiment

zijn ook een aantal van deze planten geoogst. M.b.v. de

oogstgegevens van deze planten zijn de ijklijnen bepaald (zie:

Verwerking)

Oogsten

Beide soorten zijn 70 dagen na kieming destruktief geoogst.

Daarvó6r zijn,bij L. f'los—cuculi drie en biJ A. odorat.um vier

niet—destruktieve oogsten uitgevoerd. De gemeten parameters en

de tijdstippen van die oogsten staan vermeld in tabel 1.

Tabet z Oemeten parameters Wi de oogsten van exper(menteie

poputat es Oan L.. fIos—cucuti en .4. odoratu.

Lychnis flee—cecali

daten na
kiesing

geaeten parameters geseten man

23 — rozet.dien,eters 3 lanst.e
bladeren

— tot.aal aant.al bladeren

Cinclusief cot.ylen>

slIM planten

,,

31 — 1ente 3 lanfste bladeren
— tot.aai aental blederen

Cexciunief cot.ylen)

nile pianten
,,

39,47
00,63

— iente 3 lanst.e bladeren
— santa! zijecheuten set. reap

2,4,6.0 en 10 blederen
— totes! santa! bladeren
— eantel dads bladeren

sheen pet.—
phanten

,,

,,

70 — lenft.e 3 tencnte bisderen
— aental zijscheuten met, reap

2.4,6,8 en 10 blederen
— totsal .ant.al biaderen
— eantal dade biaderen
— apruit.droofgewichten
— worteldrooç;ewichtefl

she planten
,,

,,
,.
,,
seen wortel—
kompetit.ie

Anthoxant.hu. edorel.us

darn na
dating

ge.eten parameters
.

geseten tan

13 — lenct.e kiemblad en eerst.e
bled

— tot.aal sante! bladeren

mile phent.en

,,

21 — lenft.e 3 lanst.e bladeren
— breedte lanste bled
— totes! asnt.eh biaderen

tile phant.en
,,
,,

29 — ienfte 3 i.nste bladeren
— t,etaal mental bladeren
— breedt.e van bet. lnn9ste

bled .

hehft. van
ails plant.en
eileen pot—
pient.en

37 — lente 3 lanfst.e blederen
— t,otaei mantel bladeren
— breedte lenfst.e bled

sheen pot—
plenten
,,

70 — iengt.e 3 1enat.e bladeren

— breedte lanfate bled
— tot,aal. aental biederen
— aant.al dod. bladeren
— wpruit.drooffewicht
— wortehdxooc:eeicht

axle plant.en

,,

,,
,,
,.
,,
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Verwerking

I Ghi—kwadraat toets

Om te kunnen kont.roleren date aan de voorwaarde voldaan is dat

alle behandelingen (= bakken) bij de uitgangssituatie van het

experiment. vergelljkbaar moeten zijn, is m.b.v de eerst. oogst.

een X2—toets uitgevoerd. Dit. is a.d.h. van bladlengt.es gedaan

bij beide soorten.
Evenals de verdeling van de eerste meting over twee

opeenvolgende dagen, is ook de Z2—toets over die twee dagen

apart berekend.
Getoetst werd de hypothese dat de planten van de verschillende

behandelingen g&n signifikant verschil vert.oonden tegen de

hypothese dat er wel een signifikant verschil was, op '.—nivo.

2 Ijklijnen

Ijklijnen zijn verkregen door korrelat.ies t.e berekenen tussen

de gemeten parameters (zie tabel 1) en de spruitdrooggewicht.en

van de, parallel aan het experiment, opgekweekte planten.

Op grond van deze korrelaties is per oogsten, indien mogelijk,

per kompetitievorm de beste ljklijn gekozen. Met de verkregen

ijklijnen konden de spruitdrooggewichten van de planten uit het

experiment geschat worden.

3 Ongelijkheld/gini—coffiCirZt

Met de geschatte spruitdrooggewichten (tussentijdse oogsten) en

de gemeten spruitdrooggewichten (eindoogst) kon per behandeling

de ongelljkheid tussen de individuen berekend worden.
Een goede maat voor het. kwantificeren van een ongelijkheid is

de gini—cofTicint. (Weiner & Soibrig, 1984).
Op de xas wordt het cumulatieve percentage van de populatie

uitgezet tegen het cumulatieve percentage van de populatiebio'

massa op de y—as, zie figuur 1.
De Lorenzcurve ontstaat wanneer

er sprake is van een ongelijk—
held. Met gearceerde deel van de

E oppervlakte onder de diagonaal
(tot.ale opperviak = 1) geeft de

0 grootte van de gini— coff'icint
weer (Cmi, 1912). De gini—

cumulative percentage of cofficint (C) kan variren van
population 0 (absolute gelijkheid) tot I

bIJ (absolute ongelijkheid).
C fl. p73).
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De vergelijking van G is:
n fl

a = x. — x.
t=1 j=1 J

2n25
Ofte wel: het rekenkundige gemiddelde van de absolute verschillen
tussen al].e paren van indi.viduen (Sen, 1973).

Berekend zijn de gini—cofficinten per bak en per oogst met

bijbehorende standaardf out (S. E.).

Grafisch weergegeven is het verloop van de ongelijkheden in de

tijd en een vergelijking van de ongelijkheid per kompetitievorm

per soort, bij de eindoogst.

N.B. Om de ongelijkheden per kompetitievorm te kwantificeren zijn
de duplo's gemiddeld. Dit is wellicht statistisch niet

juist, maar doordat. er niets over de stat.istiek van de gini—

cofficint bekend is, ont.brak een alternatief.

4 Groot.t.e en biomassa

Van de gemeten parameters en van de spruitdrooggewichten is het
verloop in de tijd weergegeven, alsmede de vergelijking tussen

de kompetitievormen per soort. bij de eindoogst.

Verder zijn per bak frekwent.ieverdelingen gemaakt van de

spruitdrooggewichten.

6 Variantie—analyse

Om het effekt van soon, wortelkompetitie en spruitkompet.itie

op de groot.te—ongelijkheid te onderzoeken is een 3—weg

variantie—analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele de

gini—cofficint en als onafhankelijke variabelen de soort,.

wortelkompetitie en spruitkompetitie.
Hierbij moet. vermeld worden dat het. eigenhijk niet juist is om

twee gescheiden experimenten, L. flos—cuculi en A. odoratum, in

én analyse te evalueren.
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RES1JLTATEN

Al geme en

I Chi—kwadraattoets

De vergelijkbaarheid van de behandelingen ( bakken) is bij

L. flos—cuculi getoetst m.b.v. de lengie van het. langste blad

en bij A. odoratum met. de totale lengte van alle blaadjes per

plant.

Als result.aat. werd voor beide soorten gevonden dat de

uitgangssituatie voor alle behandelingen vergelijkbaar was

(p ( O.O).

2 Ijklijnen

In bijiage 2 zijn de vergelijkingefl van de ijklijnen per soort

en per meet.datum weergegeven. Hierin staan de gebruikte

parameters (x) en de gevonden korrelaties vermeld.

De geschatte spruitdrooggewichten zijn gebruikt om een beeld

van de toename van het spruitdrooggewicht in de tijd te

krijgen, aismede het verloop van de biomassa—ongeliJkheid in de

tijd.

Ongel i jkheid

I Verloop gini—cofficintefl in de tijd

In figuur 2 is het verloop van de gini—cofficifltefl in de

tijd, van L. flos—cuculi en A. odoratum, weergegeVen.

Bij de eerste twee metingen zijn bij beide soort.en eigenliik

twee situaties: wl wortelkompetitie (gn buisjes) en gén
wortelkompetitie (met buisjes). De gini—cofficinten hebben

dan nagenoeg het. zelfde verloop.

Na de plaatsing van bovengrondse schotjes (direkt na de tweede

meting) gaan de gini—cofficinten van de, inmiddels vier, kom—

petitievormen verschillen wat betreft hun verloop.

Bij L. I los—cuculi is mm of meer een optimum van de

gini—cofficienten te zien op het tweede meet.tijdstip (31 dg),

daarna nemen de ongeliikheden van "geen kompetitie", wortel— en

spruitkompetitie at terwiji die van volledige kompetitie blijft.

toenemen.

Bij A. odorat.Urn is juist een daling van de ongelijkheden tot

hettweede meetti.Jdstip (21 dg) te zien, met. daarna eeri
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NA K11ING

Fiuur 2 VertOop van de 6thi_coff(Ciefltefl n de tijd van

L. fL0.-.CUCUL% CLy? en .4. odoratum (Ant), per koepe

titievorm Ck, vk, b, cA)

Tabe 2 Gini_coffiC7.ntefl van de sprwlt droo5gevCht en van de

eindeost met s*andaard/eut en getrouvbaarlleid5
interval, C ) is de 5er.iddelde 6ini—coffiCieflt per

A Z.yckais fios—OUCUL1

groep N gini x 1000

314—446
veil. kompet.itle 1

2

63
62

381
380 (381)

33.67
35.23 309—449

1 62 227 27.22 172-280
spruitkompetitie

2 63 280 (264) 30.49 218—338

1 62 313 29.42 254—370
wortelkOmpet.itie

2 63 286 (300) 23.44 240—332

1 60 238 27.09 184—290
geen

2 63 242 (240) 27.76 187—297

B AnthOxant.hU odorat.u.

C.L 95groep N gini x 1000 S.E

21.77 190-276
veil. kornpet.itie 1

2

63

63

233
223 (228) 21.55 180—266

1 63 268 17.70 223—293
spruit.kOmPeCitie

2 63 206 (232) 13.42 178—232

1 63 280 27.82 225—335
wortelkompetitie

2 63 285 (283) 28.59 228—342

kempetitie 1 63 146

143 (146)

19.68 106—184
geen

2 63 13.58 116—170
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stijging.
Verder is duidelijk t.e zien dat L. f'los—cuculi een hogere onge—

lijkheid vert.oond dan A. odoratum.

2 Vergelijking van de gini—cofficinten van de eindoogst

In de tabellen 2a en 2b zijn van L. flos—cuculi en A. odoratum

de ongelijkheden per kompetitievorm weergegeven.
De soorten zullen in navolging van de t.abellen afzonderlijk

behandeld worden.

Lychnis f'los—cucu].i

Volledige kompetitie geeft. de hoogste gemiddelde gini—cof—

ficint en "geen kompetitie" de laagste.
Spruitkompetitie en wortelkompetitie liggen wat betreft. hun

gemiddelde ongelijkheid er tussen in, waarbij die van wortel—

kompetitie hoger ligt. dan die van spruitkompetitie.

Anthoxanthum odoratum

Evenals bij L. flos—cuculi geeft "geen kompetitie" de laagst.e

gemiddelde ongelijkheid maar hier heeft wortelkompet.itie de

hoogste gemiddelde gini—coff'icint.
Spruitkompetitie en volledige kompetitie hebben nagenoeg even

hoge gini—cofficinten.

Sprui tdrooggewichten

I Verloop spruitdrooggewicht.en in de t.ijd

In figuren 3a en 3b is het verloop van de spruitdrooggewichten

in de tijd van beide soorten weergegeven.
De verschillen in verloop tussen de gemiddelde spruitgewicht.en

per kompetitievorm zijn niet erg opvallend. Ook hier geldt. dat

na de plaatsing van de bovengrondse schotjes de spruitgewichten

per kompetitievorm uit elkaar gaan lopen.

Dit is echter bij L. flos—cuculi duidelijker te zien dan bij

A. odoratum.

2 Vergelijking van de spruitdrooggewichtefl van de eindoogst

In tabellen 3a en 3b zijn van resp. L. flos—cuculi en A.

odoratum de gemiddelde spruitdrooggewichten per kompetitievOrm

weergegeVen.

— 13 —
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Tabet j Spruitdrooewichten van de eindoost met het 6emiddeld
Eevicht C ) per oInpetitieUorlfl.

A Lyohnie flos—cuculi B AnthoXanthu* odoratum

groep K gewicht (mg)

veil. kompetitie 1
2

spruit.kompet.itie I

2

wortelkompetitie 1
2

geen kompetitie 1
2

groep N gewicht (mO

63

62
62
63
62
63

60

63

201.5
219.3 (210.4)
211.9
212.8 (212.3)
109.2
125.9 (117.6)
121.6
120.5 (121.1)

veil. kompet.itie 1
2

spruitkompetitie 1
2

wortelkompetitie 1
2

geen kompet.itie I

2

63
63

63

63
63
63
63

63

584.1
482.1 (533.1)
527.3
519.2 (523.3)
324.6
437.4 (382.8)
463.3
479.4 (471.2)
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• Lychnis flos—cuculi

Volledige kompetitie en spruitkompetitie geven het hoogste

gemiddelde spruitdrooggewicht, wortelkompetitie en "geen kom—

petitie" geven het laagste spruitdrooggewicht.

Anthoxanthum odoratum

Ook hier geven volledige kompetitie en spruitkompetitie het

hoogste gemiddelde gewicht en wortelkompetitie geef't. samen met

"geen kompetitie" het laagste gewicht.

"Geen kompetitie" geef't een hoger gemiddeld gewicht dan

wortelkompetitie, terwiji deze bij L. flos—cuculi even hoog

waren.

3 Frekwentie—verdelingefl van de spruitdrooggewichten van de

eindoogst

Figuren 4a en 4b geven de frekwentieverdeliflgefl van beide

soorten weer.
Vermeld zijn het aantal individuen (n), de scheefheid van de

verdeling (ga) en de gini—cofficint CG).

Lychnis flos—cuculi

Volledige kompetitie geeft de grootste spreiding in gewichten

en "geen kompetitie" de laagste spreiding.

Volledige kompetitie geeft de grootste scheefheid, waarbij er

meer kleine individuen zijn dan grote. "Geen kompetitie" is

bijna normaal verdeeld (zeer kleine g1) en spruitkompetitie

vertoont een negatieve scheefheid, wat op meer grote dan kleine

individuen duidt.

Anthoxanthum odoratum

Evenals bij L. flos—cuculi geeft "geen kompetitie" de kleinste

spreiding in gewichten. De overige kompetitievormen geven

nauwelijks verschillen in mate van spreiding.
Wortelkompetitie geeft de grootste scheefheid, waarbij er meer

kleine dan grote individuen zijn. Bij spruitkompetitie en

volledige kompetitie is de scheefheid gering; de grootte—

kiassen zijn in meer of mindere mate evenredig over alle

individuen verdeeld.
Bij "geen kompetitie" is het zo dat er eerder meer grote dan

kleine individuen zijn.

— 1 —
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Bij beide soorten kan men niet van grootte—hirarchien
spreken; vaak wordt niet aan de voorwaarde voldaan dat er meer

kleine individuen zijn dan grote en al helemaal niet. aan de eis

dat het kleine aantal. grote individuen het. grootste deel van de.

populatie—biomassa vormt.
Overige gegevens staan in bijiage 3 vermeld.

Variantie analyse

In tabel 4 staan de resultaten van de variant.ie analyse op

gini—cofficinten vermeld.
Alvorens de variantie—analyse uit te voeren is een homogeni-

teits—test gedaan (Cochrans c—toets), waaruit bleek dat de

varianties homogeen verdeeld waren en de analyse dus toegepast

kon worden. Als grenswaarde voor het signifikantie—flivO geldt p

� o.o.

Met blijkt dat alle drie getoetste variabelen een signifikant

effekt op degini—coffiCint hebben.
Met effekt van wortelkompetitie is het meest signifikant en dat

van spruitkompetitie verreweg het minst signifikant..

Verder is te zien dat alle interakties niet signifikant. zijn.

Dit betekent dat het effekt van wortelkompetitie en van

spruitkompetitie niet afhankelijk is van de soort en dat

wortel— en spruitkompetitie elkaar niet verst.erken of

verzwakken.
Met deze drie variabelen, is 9O% van de variatie in onge—

lijkheden verklaard.

Tabel 4 ResuUaen van de variant iccinalyse.

variabele F—waarde signifikantieflivo

soort 80. 704 p � 0.0001

spruitkompetitie 9.929 p (
0.00005wortelkOmpet,itie 63.429 P

soort x
spruitkomPetitie 2.366 NS

soort. x
wort.elkomPetitie 1.668 NS

spruit.kompet.itie x
NSwortelkompetitie 3.371

— 17 —



DISKUSSIE

Grootte-ongelijkheid bij de eindoogst

Omtrent. de relatieve bijdrae van ofwel wortelkompetitie, ofwel

spruitkompetitie aan de grootte—ongelijkheid die onstaat. ten

gevolge van volledige kompetitie, zijn in de inleiding een aantal
hypothesen geformuleerd.
Aan de hand van de hypot.hesen worden de resultaten (zie tabel 2)

besproken.

Deze bespreking leidt tot de volgende overwegingen:

a Wortelkompetitie is zowel bij L. f'los—cuculi als bij

A. odoratum de belangrijkste faktor.
Het resource—depletion model lijkt met dit resultaat te

korresponderen. De aannamè dat. in monocultures tweezijdige
kompetitie bepalend is voor de ongelijkheidsontwikkeling,
impliceert. immers dat wortelkompetitie de belangrijkste f'aktor
hierin zal zijn.
Volgens het resource—depletion model zou echter wortelkom—
petitie de belangrijkste fakior in het laag houden van de

grootte—ongelijkheid moeten zijn. Onze resultaten geven juist

een hoge ongelijkheid onder wortelkompetitie.
Hoewel A. odoratum—populaties onder volledige kompetitiedruk
niet de hoogste ongelijkheid hebben ontwikkeld, hebben alle

populaties zonder kompetitie wel de laagste ongelijkheid bij

de eindoogst. Het resource—depletion model voorspelt juist dat
populaties zonder kompetitiedruk de hoogste ongelijkheden
zullen vertonen, (Turner & Rabinowitz, 1982; Weiner & Thomas,

in press)

b Spruitkompetitie is zowel bij L. flos—cuculi als bij

A. odoratum een faktor van ondergeschikt belang. Het.

dominance—suppression model voorspelt. juist. dat spruitkom—
petitie bij beide soorten de belangrijkste faktor zal zijn.

Immers het feit dat "geen kompetitie" bij beide soorten een

lagere ongelijkheid heef't ontwikkeld dan alle andere kompe—

titievormen, is in overeenst.emming met het dominance—
suppression model.
Bij L. f'los—cuculi is onder volledige kompet.itie de hoogste

grootte—ongelijkheid ontstaan.
De voorspelling dat bij toenemende dichtheid de ongelijkheid

zal toenemen wordt voor L. I los—cuculi volledig en voor

A. odoratum gedeeltelijk bevestigd. (Ford & Diggle, 1981;

Firbank & Watkinson, 1985; Weiner, 1984; Weiner & Thomas; in

press)

— 18 —



c Hoewel de absolute waarden van de gini—cofficinten bij de

eindoogst, onder kompetitiedruk, van L. floscuculi hoger

liggen dan die van A. odoratum, kan hierin t.och geen

rechtvaardiging voor het dominance—suppression model worden

gevonden. Volgens dit model zou bij L. I los—cuculi via

nzijdige kompetitie (spruitkompetitie) de ongeliikheid hoger

moeten zijn dan bij A. odorat.um.
Deze redenering gaat. om twee redenen niet op:

1. Spruitkompetitie blijkt. ook bij L. flos—CUCL11i. van

ondergeschikt belang in het. bepalen van de grootte—

ongelijkheid onder volledige kompetitie.

2. Ook zonder kompeti.tiedruk blijken populaties van L.

flos—cuculi een hogere grootte—ongeliikheid te ont.wikkelen.

Dit wijst erop dat L. flos—cuculi in vergeli.Jkiflg met A.

odoratum een meer variabele soort is.
Dit werd ook gevonden door A. Biere (niet gepubliceerd).

d Bij A. odoratum gal wortelkompetitie een hogere gini—cof

uicint dan volledige kompetitie.
Op grond van het dominance—suppression model zou volledige

kompetitie een hogere grootte—ongeliikheid moeten opleveren

dan wortelkompetitie bij beide soorten.
Een antagonistisch effekt op de grootte—ongeliikheid, indien

zowel wortels als spruiten interfereren lijkt een niet. erg

waarschijnlijke verklaring.

Een volgende verkiaring zou kunnen zijn dat het gebruik van

schotjes een I.e hoge grootte—ongeliikheid zou opleveren. Het

blijkt echier dat "geen kompetitie" zowel met als zonder

schotjes nagenoeg dezelfde ongelijkheid oplevert, bij

A. odoratum zijn de gemiddelde gini—cofficintefl respectieve

lijk O.14 en O.13. Een mogelijk ef'fekt van schotjes is bij

de experiment.en met L. Ilos—cuculi ook niet gekonstateerd.

Een derde mogelijkheid is dat de spruit—wortelverhOUdingen,

bij A. odoratum, onder volledige kompet.itie zodanig verschil—

len van die onder wortelkompetitie, dat de gini—cofTicinten

van de totaaldrooggewiChtefl onder volledige kompetitie hoger

kunnen zijn dan onder wortelkompetitie.

Dit kon echter niet nagegaan worden, aangezien de wortels bij

deze behandelingen niet. individueel geoogst konden worden.

Doch zowel de spruit_wortelverhoudingen als de gini—cof'

ficinten van de totaaldrooggewiChtefl onder spruitkompetitie

en "geen kompetitie" geven geen aanleiding om een ander

resultaat te verwachten (zie bijiage 3).
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Daarmee rest nog de verkiaring dat de experimentele omstan-

digheden, zoals watergift, lichtsterkte en beschadigingen bij

de tussentijdse oogsten van invloed zijn geweest op de

grootte—ongelijkheid. Hierover is echter geen enkele kwanti—

tatieve uitspraak mogelijk.

Gemiddelde opbrengst per behandeling bij de eindoogst

De diverse onderzoeken die zijn gedaan naar de relaties tussen

dichtheid en gemiddelde opbrengst ("mean yield—density"—funk—

ties), hebben als resultaat dat de gemiddelde opbrengst afneemt

bij toenemende dichtheid. (De Wit, 1960; Harper, 1977; Westoby,

1981; Donald, 1981)
Tijdens dit onderzoek is dicht.heidsafhankelijke sterfte uit—

gesloten.

Volledige kompetitie geldt als de behandeling met de hoogste

dicht.heid en "geen kompetitie" als die met de laagste. Worden

spruitkompetitie en wortelkompetitie als "intermediaire"

dicht.heden beschouwd, dan is de verwacht.ing dat "geen kompetitie"
de hoogste gemiddelde opbrengst oplevert., volledige kompetitie de
laagst.e en dat. die van spruit— en wortelkompetitie hier tussen in

zullen liggen.

Zowel bij L. I los—cuculi als bij A. odoratum zien we echter dat

in die behandelingen waarbij tussenschot.jes werden gebruikt (ni

"geen kompetitie" en wort.elkompetitie) de gemiddelde opbrengst

lager is dan die waarbij gn schotjes werden gebruikt.. (zie

tabel 3)
Ook diverse groeiparameters, als bladlengte, bladbreedte en

tot.aal aant.al bladeren (bij A. odoratum) en het aantal bladeren

aan de zijspruit. (bij L. I los—cuculi) illustreren dit effekt van

bet gebruik van schotjes.
Bij A. odoratum geeft "teen kompetitie" een hogere gemiddelde

opbrengst dan wortelkompetitie. Dit wijst op een beperkend ef'fekt

van dicht.heid op de gemiddelde opbrengst.

Hoewel er een duidelijk effekt van de schotjes op de groei en ge—

middelde opbrengst is, blijkt. bet gebruik van schotjes de

ongelijkheid niet te beinvloeden (zie bijiage 4).
Onder de conditie "geen kompetitie" geldt voor beidesoorten dat

bij de behandelingen met en zonder schotjes de gini—cofficinten
niet signifikant. van elkaar verschillen.
Bovendien blijken de gini—cofficinten en de gemiddelde biomassa
nauwelijks met eikaar te korreleren (r ( —0.4).
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De ongelijkheidsontwikkeliflg

De planten zijn bij de start van het experiment volgens een vast

patroon, gevormd door de vijf leeftijdsgroepen (a t/m e), in—

gezet. (zie bijiage 1). Daardoor was het gedurende de oogst.en

mogelijk elke leef't,ijdsgroep afzonderlijk te volgen wat betreft.

de groeigegevens.
Een vergelijking van de verhoudingen in de gemiddelde begin— en

eindgewichten van de leeftijdsgroepen kan meer inzicht. geven in

het. verloop van de ongelijkheidsont.wikkeling.

Het dominance—suppression model veronderstelt dat grote

individuen een onevenredig deel van de beschikbare nutrinten—,

vocht— en lichtbronnen opnemen, ten koste van kleine individuen.

De verhouding van de gemiddelde gewicht.en van grot.e individuen

ten opzichte van de middengroep zal dan met kompetitie meer

toenemen dan zonder. De gemiddelde gewichten van de "kleinste

leeftijdsgroep (kleirie individuen) zal ten gevolge van dominan
tie en suppressie met. kompetitie meer afnemen dan zonder.

Op grond van de verhoudingen van gemiddelde gewichten aan de

start van het experiment, is voor beide soorten voor verschil—

lende leeftijdsgroepen gekozen:
kategorie L. flos—cuculi A. odoratum

groot C a

midden d b

klein e c

De gemiddelde gewichtsverhoudingen, groot/midden en klein/midden,

bij de eerste oogst en bij de eindoogst. staan vermeld in tabel 5.

Uit de tabel blijkt dat de verhouding van gemiddeld gewicht van

grote individuen ten opzichte van de middengroep eerder af— dan

toeneemt. Verder lijkt. die van kleine individuen te stijgen ten

opzichte van de middengroep.
Ook is er gén verschil tussen wel of geen kompetitie te zien.

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de

"levensbronnen" beperkend zijn geweest, zodat de planten slechts

een bepaalde (maximale) grootte konden bereiken onder deze

omstand igheden.
Ook faktoren als genetische variatie en verschillen in groei—

sneiheden (al dan niet genetisch bepaald) kunnen het effekt van

het kiemtijdstip op de ontwikkeling van het gemiddelde gewicht

overschaduwen.
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Tabel 5
Vex'schuivingen in de verhoudingen van de gemiddelde droogge—

wichten (mg) tussen de leeft,ijdsgroepefl van L. f'los—cuculi en

A. odorat.um.

Lychnis flos-cuculi

groep groot/'midden klein/midden

1e oogst eindoogst 1e oogst eindoogsl

you. kompetitie
spruitkompetitie
wortelkompetitie
geen kompetitie

1.25
1.39
1.79
1.26

1.14

1.11

1.69
1.20

0.59
0.57
0.57
0.46

0.61
0.62

1.03

0.62

Anthoxanthum odoratum

groep gxoot/midden klein/midden

1e oogst eindoogst 1e oogst eindoogsl

you. kompetitie
spruitkompetitie
wortelkompetitie
geen kompetitie

1.38
1.46

1.20
1.38

1.22 '

1.06
1.56
1.03

0.67
0.76
0.64
0,72

0.84
0.91

0.94

0.93
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Worden deze resultaten vergeleken met die van de gini

cofficint.en, lijken deze elkaar tegen te spreken. De on

gelijkheid vertoont bij beide plantensoorten een stijgend

verloop, onder kompetitiedruk.
Een misleidende faktor in deze vergelijking is echter dat het. bij

de analyse van gewichten om kategorien ging, terwiji het bij de

ongelijkheids—analyse individuen betrof.

Evaluatie van de modellen

Op grond van de resultaten kan m.b.t. het resource—depletion

model en het dominance—suppression model het volgende gecOfl

cludeerd worden:

a Resource—depletion model

Het resultaat. dat wortelkompet.itie bij beide soorten de

belangrijkste faktor in de oritwikkeling van een grootte—

ongelijkheid is, lijict in overeenstemming met de voorspellingen

van het resource—depletion model.

De analyse was er echter op gericht om die f'akt.or te vinden die

de ongelijkheid hoog "maakt.". Volgens dit model zou wortel—

kompetitie de belangrijkste faktor moeten zijn in het laag

houden van de ongelijkheid.
Net algemene beeld, dat onder kompetitiedruk een hogere onge—

lijkheid ont.staat dan zonder die druk, is dus ook in t.egen—

spraak met het model. Volgens de verwacht.ing zou kompetitie,

via de reduktie van variatie in groeisnelheden, de groot.te—

verschillen moeten verkleinen.

b Dominance—suppression model

Voor L. flos—cuculi geldt dat bij toenemende dichtheid C "geen

kompetitie" volledige kompetitie) de ongelijkheid bij de

eindoogst eveneens toeneemt. Dit is in overeenstemming met de

voorspelling volgens dit model, dat kompetitie de ongelijkheid

doet. toenemen.

Bij A. odoratum geeft volledige kompetitie weliswaar niet de

hoogste, maar "geen kompetitie" wel de laagste ongelijkheid.

De geringe rol die spruitkompetitie speelt lijkt in tegenspraak

met het dominance—suppression model, evenals de geringer

wordende verschillen in gemiddeld gewicht. tussen grote en

kleine individuen (Ford & Diggle, 1981; Firbank & Watkinson,

1985; Weiner, 1985; Weiner & Thomas, in press).

— 23 —



Ford & Diggle voorspeilen de ongeiijkheids—ont.wikkeliflg in

populaties uitsluitend m.b.v. planthoogte—verschillefl. Onze

resultaten geven aan dat dit model zeer waarschijnlijk niet op

alle plantenpopulaties van t.oepassing is.

c De architektuur—hypothese

Uit. de MANOVA bli.jkt dat. spruit.kompetitie bij beide soorten,

dus ook bij L. f'los—cucuii, minder belangrijk is dan

wortelkompetitie. Dii is niet in overeenst.emming met. de

architektuur—hypothese.
Dat de gini—cofficinten bij L. f'los—cuculi—populaties in alle

behandelirigen hoger zijn dan die van A. odoratum—PoPUlatieS,

wijst. erop dat L. flos—cuculi een meer variabele soort is.

Dii werd ook door A. Biere (niet gepubliceerd) gevonden voor

individueel opgekweekte planten.

D.M. Wailer (1985) vindt in populaties van Impatiens capensis

bij lage dicht.heden niet aileen de hoogste toename in on—

gelijkheid, maar lagere dichtheden geven ook absoluut de

hoogste eind—ongelijkheid. Intrinsieke mechanismen van groei—

snelheidsvariatie zouden ook hier, evenals bij Festuca

paradoxa—populat.ies van Turner & abinowitz, de boventoon

kunnen voeren.

Wailer vindt echter ook dat bij de hoogste dichtheden een

grotere ongelijkheidstoename plaatsvindt dan bij intermedlaire

diclitheden. Dii lijkt meer met. voorspellingen van het.

dominance—suppression model overeen te komen.
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KONKLUSIES

De belangrijkst.e konklusies uit dit onderzoek zijn:

— De voorspellingen die volgen uit de aannames van het resource

depletion model lijken ondersteund te worden door de grote rol

van wortelkompetitie bij beide soorten. Ret f'eit dat wortel—

kompetitie de ongelijkheid verhoogt duidi echter op een

énzijdig proces.
In dii onderzoek is dus g&n evidentie voor het resource—

depletion model gevonden.

— De voorspellingen die volgen uit de aannames van het.

dominance—suppression model lijken te worden ondersteund door

het. feit dat bij beide soorten "geen kompetitie" de laagste, en

iedere vorm van kompet.itie een hogere ongelijkheid scoort.

Ook het felt dat bij L. flos—cuculi volledige kompet.itie de

hoogst.e ongelijkheid oplevert. is in overeenstemming met de

voorspellirigen.

- — De architektuurhypOtheSe wordt voor A. odoratum gedeelteliJk.

maax' voor L. I los—cuculi niet door de resultaten bevestigd.

— Hoewel het. gebruik van bovengrondse tussenschotjes duidelljk

effekt heeft gehad opde gemiddelde opbrengst, is het. niet van

invloed geweest. op de ongelijkheid bij de eindoogst.

— Blijkbaar voldoen geen van beide inodellen voor het. doen van

algemene voorspellingen omtrent de ontwikkeling van een

biomassa—ongeliJkheid in monocultures van planten.

De architektuurhYPot.heSe blijkt. echter als "integratie—model"

ook niet te voldoen.
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Btjla6e
Inzetpatroon volgens kiemtijdstip van beide plant.ensoorten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ab d c d b c a e c d c

B e c e

Cc b b

D a a c

Eb d a

F c b b

Gd d c

Rb C d

Ic d b c e d c b a d c
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tjlae 2
Ijk].ijnen voor de schatting van de spruitdrooggewichten van

L. f'los—cuculi en A. odoratum gedurende de niet,—destrUCtieVe

oogsten.

Lychnis flos-cuculi

eerste meting (na 23 dg):
= 0.47X — 4.01

y = drooggevicht do4 gr)

X = tot1.o rozetdi.a.metor2
= 0.699

tweede meting (na 31 dg) aan alle planten m.u.v. de individueel

opgekweekte planten:
y=0.03X2+0.26X1.L50

-4y = dreoggovtcht dO gr)
X = totoJ.e l.engte 3 1.ng8te bl.cdoren
r = 0.879

tweede meting (na 31 dg) aan de individueel opgekweekte pianten:

= 2.48X — 32.05
-4y = drooggewtcht dO gr)

X = tot,a.1.e .ongte 3 taflg9te bl.adoren
r = 0.971

Anthoxanthum odoratum

eerste meting (na 13 dg):

= 0.97X + 9.25
-5y = droogevtcbt dO gr)

X = lengte vn do 3 l.a.rgte btaderon x tot cia.ntal. bLdor.n
F = 0.953

tweede meting (na 21 dg):

a wortel— en spruitkompetitie

= 0.38X + 166.43
-5y = drooggovteht dO gr)

X = CLI x bI + L2 + L3) x tota&. antcLI. bLadoron
L1L2 en L3 z.jn do 3 LarIg9te btaderon, b1 i.e breedte van

hot ta.ngote bLa.d
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b volledige kompetitie
= O.39X + 127.8

y = droogewtcht Ci0 gr)

X = CLi x bi + L2 + L3) x tota.cil. ntcL1. bta.doren
I. = 0.933

c geen kompetitie
= O.39X + 129.43

y = droeggowi.cht Ci0 gr)
X = CLi x bi + L2 + L3) x toLac1. a.antat b1.deren

= 0.960

derde meting (na 29 dg)
a wortel— en spruitkompetitie

0.96X + 155.0

y = droogawi.cht do5 gr)
X = tengte va.n do 3 1ngst.e bl.aderen x tot.a.o.L ant1. btdero

= 0.943

b volledige kompetitie
= 1.OIX + 6.62

y = drooggevi.cht do5 gi-)
X = .engt.e vn do 3 tnste bl.aderen x tota.L aa.ntal btdoron

= 0.938

c geen kompetitie
= 0.9WC + 194.20

y = dz-ooggovi.cht dO5 gr)
X = .engte vn do 3 tangate bt.aderer x totol. artL bLderen
r = 0.957

vierde meting (na 37 dg) aan individueel opgekweekte planten;

= 0.42X + 1023.90

y = drooggevtcht dO5 gr)
X = CL.1. x bi + L2 + L3) x totao.. nta.t bderon
r = 0.959
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Bljla6e 4
A Verhoudingen t.ussen spruitdx'ooggewichten en opte1droogge

wicht.en van A. odoratum tijdens de eindoogst; gewichten in

mi].ligrammen.

groep N spruit-
gewicht

wortel-
gewicht

vexhouding
Cs/w)

you. kompetitie
•

1 63 584.1 273.9 2.1

2 63 482. 1 209.6 2.3

spruitkompetitie 1 63 532.7 286.5 19
2 63 515.8 285.5 1.8

wortelkompetitie 1 63 324.6 200.4 1.6

2 63 337.4 191.8 2.3

geen kompet.itie 1 63 462.3 212.6 2.2

2 63 480.1 192.8 2.6

(potplant.en) 3 63 669.5 560.6: 1.0

B Gini—cofficinten (G) van spruitdrooggewichtefl en totaaldroog—

gewichten van A. odoratum tijdens de eindoogst.

groep C xl0009prul.t C xl000tot&.

geen kompetitie, bakken
geen kompetitie4. potten
spruit.kompetitie

146
163

232

161

119

202
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