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1 Samenvattin.

In enkele publicaties koint het optreden van positieve

interferentie naar voren (de Wit 1960. Hall 1974. Austin and.

Austin 1980).

Een verkiaring voor dit fenoineen is het optreden van

interactie tussen het effect van een milieufactor (eventueel

experimenteel i.neste1d) en het effect van plantdichtheid op d.e

opbrengst per plant (Hall 1974. Austin 1980. Fresco 1982).

In twee kasexperimenten is onderzocht of positieve

interferentie onder zoute omstandigheden reproduceerbaar is.

Het eerste experiment betrof de interferentie in monoculture.

Hiervoor werd de intraspecifieke interferentie in monocultures

• van S .l Qi). Le ra , A...t pp .UJ4.In en P iic U.a
iaLt bepaald. Het tweede experiment betrof de interferentie

in monoculture en rnengculture van twee soorten. Voor de

bepaling van zowel de intra— als interspecifieke interferentie

werden mono- en inengcultures van A fe en A

pgjjpj gebruikt. In beide experimenten groeiden de planten 6
weken in verschillende dichtheden over een zoutreeks van 0. 1.5

en 3 °' NaCl. Bii de inonocultures werd per pot de spruit- en

wortelbiomassa—opbrengst per soort bepaald. Bii de inengcultures

werd per pot alleen d.e spruitbioinassa-opbrengst bepaald.

De interferentie coëfficienten werden berekend m.b.v. het

model van Fresco et al. (1984). Dit model gaat uit van een

hyperbolisch verband tussen opbrengst en dichtheid

(verzadigings-curve) en is vergelijkbaar met de modellen van

Shinozaki en Kira (1956) en Ogawa (1961).

Uit de resultaten voor de monocultures Icon worden

geconcludeerd dat positieve intraspecifieke interferentie onder

zoute omstandigheden reproduceerbaar is. Als verklaring voor

het optreden van positieve interferentie is de interactie

tussen zout en dichtheid te geven.

De resultaten voor de inengcultures gaven aan dat positieve

interspecifieke interferentie onder zoute omstandigheden niet

reproduceerbaar is.
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2 Inleidin2.

Als evo12 van tientallen jaren landbouwlcundi2 en

ve2etatiekundig onderzoek naar de relatie tussen plantdichtheid

en oDbrengst zijn er vele modellen ontstaan (Willev and Heath

1969). Deze modellen geven. in mathematische vorm. de relatie

weertussen het aantal planten per oppervlakte—eenheid en de

obrengst. In de landbouw kan men daarmee bijvoorbeeld de

oDtimale plantdichtheid bepalen voor een zo groot inogellike

opbrengst. Bij het beheren van natuurgebieden kan men m.b.v.

dergeliike inodellen een vooispclling doen over de mogeliike

effecten die bepaalde beheersinaatregels zouden kunnen hebben.

Een model dat veel invloed heeft gehad op het onderzoek en

de ontwilckeling van andere modellen is het model dat de

jaDanners Shinozaki en Kira in 1956 publiceerden:

1/w = A.N + B

waarin w = gemiddelde
opbrengs t

N = plantdichtheid
A. B = parameters

De vergeliiking geeft een lineair verband weer tussen recioroice

oobrenst en dichtheid. Dit model heeft betrekking op

monocultures. In 1961 publiceerde Ogawa een vergelijkbaar model

voor inengcultures van twee soorten:

l/w = A1.N1 + a1.A1.N2 + B1

waarin Wi = gem. opbrengst
soort 1

N1 = dichtheid soort 1

N7 = dichtheid soort 2
qi = conversiefactor

A1. B1 = parameters

Dit model voor menacultures is een sainenstelling van twee

vergeliikingen voor inonocultures. Vele latere modellen

gelijken in sterke mate op dat van Shinozaki en Kira en op dat



van O2awa. Enkele modellen. uit2aande van een iineair verban

tussen reciDroke oDbrengst en dichtheid:

Bleasdale and Nelder (1960). Bleasdale (1966a/b.1967).

Farazda2hi and Harris (1968). Firbank an Watkinson(1985a/b).

Hall (1974). Hollidav (1960a/b). Joliffe. Minas and

Runeckless (1984). Spitters (l9B3a/b). Watkinson (1980.

1981). de Wit (1960). de Wit and van den Berh (1965).

Een belan2rilk criterium bii de beoordelin2 van modellen

op hun bruikbaarheid is de nauwkeurigheid waarmee een model het

biologische proces beschrijft (biologische validiteit). Voor de

beschriiving van intraspecifieke interferentie (binnen de

soort) houdt dit in. dat het model een betrouwbare weereave

geeft van het proces van interferentie/concurrentie. Voor de

beschriiving van interspecifieke interferentie (tussen soorten)

komt daarbii dat het model intra— en intersecifieke

interferentie gescheiden beschriift.

Fresco et al. (1984) geven de volgende vergeliikin.en om

intra- en interspecifieke interferentie te kunnen beschriiven.

uit.gaande van een lineair verband tussen reciprolce opbrenst en

di chthei d:

monocul tures

X = Pot.N + a.X.(N—1)

waarin X = totale opbrengst
Pot = potentiele opbrengst

N = olantdichtheid
a = intraspec. interferentie

coefficient

men2cultures van 2 soorten

X1 Pot.N1 ÷ a.X1.(Nj-l) + 3.X2

waarin X - opbrenest soort 1

X2 = opbrenst soort 2
Pot = potentiele oobren2st
N1 = dichtheid soort 1

a = intraspec. interferentie
coéff i ci ent

3 = interspec. interferentie
coëff I c ient



En belan2rijk verschil met andere modellen is. dat het model

van Fresco et al. (1984) er vanuit aat dat het effect van

iriterferentie een functie is van biomassa en niet van

d.jchtheid. zoals bij de modellen van Shinozaki en Kira (1956).

Ogawa (1960). Spitters (1983) en Joliffe et al. (1984).

In het doctoraalvers1a 'Neatieve interferentie in een

Iconkurrentie-experiment met drie soorten van de Lauwersmeer'

van Quené (1985) wordt het model van Fresco et al. (1984)

ebruikt voor het bepalen van de intra- en interspecifielce

iriterferentie. In ziin exDrirnent werd ook 2elceken naar de

veranderingen van de interferentie door begrazing (gesimuleerd

door knippen) en door het op verschillende tiid.stippen planten

van twee soorten in een mengculture. Opvallend was het optreden

van positieve interferentie. En wel bij de geknipte potten voor

de eindoogst van de wortel bij Puccinellia en voor de eindoogst

van de spruit en de wortel bij Deze positieve

interferentie betekent dat in de monocultures de opbrengst per

plant toeneemt met toenemende dichtheid. Met behulp van gekozen

a's en de potentiele opbrengsten ziin de interspecifieke

jnterferentie coëfficienten (B) voor mengcultures (2 soorten)

uitgerekend. Ook voor de mengcultures werd positieve

interferentie gevonden. Dit houdt in dat in de mengcultures de

opbreflgSt van een soort hoger is dan verwacht kon worden op

grond van de a's en de potentiele opbrengsten. Dit moet worden

veroorZaakt door de andere soort.

Het optreden van positieve interferentie is in strijd met

het UitgangspUflt van het model van Shinozaki en Kira (1956) en

van Fresco et al. (1984). namelijk het hvperbolische verband

tussen opbrengst en plantdichtheid (verzadigingscurve).

Quene geeft twee mogelijke verkiaringen voor het optreden

van positieve interferentie. waarbij men er toch van uit mag

gaan dat er een hyperbolisch verband tussen opbrengst en

plantdichtheid bestaat:

b



1) Er is een derde concurrende soort aanwezi2. in dit eva1

een aig. Op het oDpervlalc van de potten vindt snel algengroei

plaats. De biomassa van de algen hangt waarschiinliik af van de

hoeveelheid licht die oi het potoDpervlak valt. van de

nutrientenbeschikbaarheid en van de rootte van de planten.

2) Een stof. bijv. zout, die de groei van de planten kan

beinvloeden is in overmaat aanwezi. De stof is in overmaat

aanwezig en wordt door de planten opgenonien. Als de dichtheid

in de potten roter wordt of als' er een andere soort bijge1ant

wordt. die ook de stof opneemt. kan de concentratie in de bodem

afnemen en Ican de groei van de eerste soort worden

gest imul eerd.

De Ino2eliikheid van het optreden van een dergeliik proces

werd ook verineld door Austin (1980) en door Fresco (1982).

Een derde mdgelijke verklarin2 zou kunnen ziin:

3) Het scherp zand, dat niet werd gewassen met zoutzuur. kan

stoffen bevatten die een afwiiking van de verwachtte "density—

dependent growth" 2even.

Naast Quené vond ook Sinit (1985) positieve interferentie.

In zijn experiment werci onder zoute omstandi2heden (480 mM

NaC1) in de monocultures positieve interferentie gevonden voor

Puccinellia maritima met bezrazing (esimu1eerd door kniDDen)

t.o.v, Pu ccinellia zonder begrazin. Bij de mengcultures van

AgQt o1Oflf en i.s tr po ).flun werd. onder dezelfde
zoute omstandigheden. voor beide soorten positieve

interspecifieke interferentie gevonden voor de behandeling "met

knippen". In de mengculture van P uc en Aste werd onder

dezelfde omstandigheden alleen voor A ..t e positieve interspec,

interferentie gevonden.

Het doel van dit onderzoek is derhalve te onderzoeken of

positieve interferentie. zowel intra— als interspecifieke.

reproduceerbaar is. Dit zal worden onderzocht door planten bij

verschillende NaC1 concentraties te kweken. Daarbij zullen de

inogelijke andere oorzaken als een derde concurrerende soort

(aig) en een onbekende stof in het scherp zand worden

ui tgeschakeld.



3 Materiaal en methode.

3.1 Selectie van plantensoorten.

Voordat er met de kasexDerimenten werd begonnen. werd de

kiemin2 van zaden van verschillende plantensoorten getest. Ook

werd de moe1ijkheid onderzocht of er gebruik kon worden

gemaakt van vegetatief materiaal.

Ult deze experimenten werden vier plantensoorten

geselecteerd. die op rond van hun veronderstelde verschillen

m.b.t. NaC1—tolerantie. het meest geschikt leken voor de

cornpetitie—experimenten. Deze plantensoorten waren:

eno.piuj (zaad) Lelvstad okt 1974

s .it LL.. (zaad) Schierinonnikoog aug 1985

.gr Os tis p_fle . (zaad) Schiermonnikoog aug 1980

Agr Os is s t1 cniXx. (veg..) Lauwersmeergebied aug 1984

QJJJA.e Ui.a jt iia (veg. ) Lauwersmeergebied aug 1984

Voor elk van deze plantensoorten werd onderzocht wat een

geschikte voorbehandeling was.

Voor de kieming van zaden werd gebruik gemaakt van Petri—

schalen (doorsn. 16 cm), die gevuld waren met een mengsel van

vermiculiet en een zand—potgrondmengsel(1:l) in en verhouding

van 1:1 (volume-eenheid). Dit mengsel werd bevochtigd. Alle

zaden werden 48 uur in een klimaatkast (12.00 uur donker.12..00

uur licht) bij 50 C bewaard.

Daarna werd ChenoDodium overebracht naar een klimaatkast

(12.00 uur donker. 12.00 uur licht) met een wisseltemDeratuur

100 C in het donicer en 20° C in het licht. Na 12 dagen werden

de kiemplanties naar de kas overebracht.

As te r werd in een klimaatlcast (12.00 uur donker. 12.00 uur

licht) met een constante teinperatuur van 20° C te kiemen gezet.

Na 6 dagen was de kiemin.g compleet en werden de kiemp1antes

overgebracht naar de kas.
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Agrostis werd te kiemen ezet in een klimaatkast (8.00 uur

donker. 16.00 uur licht) met een wisseltemperatuur van 15° C in

het donker en 25° C in het licht en na 6 daen overgebracht

naar de kas.

Het ve2etatieve materiaal (A2rostis en Puccinellia) werd

gestekt in eeri zand—potgrondmensel(l:l) in de kas.

3.2 Kasexperlinenten.

Voor de kasexDerilnenten werden plastic potten, doorsnede

18 cm, hoote 18 cm en inhoud 3.9 liter. gebruikt. Hierin

werden plastic zakken 2edaan. waardoor een voedinsop1ossing

ult de potten Icon lopen. Elke pot met plastic zak werd met

grind gevuld tot een gezameliik gewicht van 250 r. . Dit grind

was met een 10 °% zoutziiur opiossin2 bhandeld zodat er geen

onbekende stoffen in de potten kwamen. De potten werden verd.er

gevuld met scherp zand, dat ook met een 10 % zoutzuur oplossin.g

was behandeld, tot het totaal 2ewicht per pot 5000 gr. was. De

korreigrootte van. het scherp zand was kleiner dan 1 mm.

Om het vochtniveau in de potten te kunnen re2uleren werd

het waterhoUdendvermogen van deze potten bepaald, door aan 4

gevulde potten water toe te voegen tot het zand net verzadigd

was. Van deze potten werd het gewicht bepaald. Daarna werden de

plastic zakken in de potten lek gestoken en het water

opgevangen. Dit uitlekken van de potten duurde 2 uur. Door het

gewicht van het opgevangen water te bepalen Icon ook de

hoeveelheid in de potten achtergebleven water worden bepaald.

Het gemiddelde waterhoudendverinogen was 971.5 gr. (100 %).

3.3 Bepaling van een geschikte concentratie van de

voedingsoplossin2.

Om te bepalen bii welke concentratie van de

voedingsoplossing de planten gedurende een experiment geen

gebrek aan bepaalde nutrienten zouden ondervinden. werd een

kasexperiment uitgevoerd met verschillende concentraties van

een voedin2soplossin2 volgens Steiner (1961).



mg.1 ' reaentia

K 273 KNO3 3 mM
Ca 180 Ca(NO)2 4.5 mM
Mg 48 K2S04 1.5 mM
S 112 KHPO4 1 mM
P 31 MgSO4 2 mM
N 168 0.1 ml Fe—rexerol (5 Fe) 1-'
Fe 5 0.1 ml sporenelementenopl. l'
Mn 0.3
B 0.25
Mo 0.0175
Zn 0.04
Cu 0.0125

De gebruikte concentratiereeks voedingsoplossingen was 16, 4.

1. 1/4. 1/16 x Steiner (1961). De pH van de oplossingen werd op

5.5 2ebracht met een 1 NKOH oplossing.

Voor het experiment erden Aster en Chenopodium plantjes

met een spruitlente van ± 3 cm. gebruikt. Beide soorten werden

in twee dichtheden geplant. r. in 1 en 6 planten per pot.

çJ.jnj in 2 en 15 planten per pot.

Het ekozen vochtniveau in de potten was 80 (= 780 ml)

van het waterhoudendvermogen. Dit werd zoveel mogelijk constant

gehouden door om de dag water (gedemineraliseerd water) te

geven. Hierbii werd gecorrigeerd voor de toenarne van de

bioinassa door groei.

De opstelling was één random block op een tableau in de

kas van Planten Oecologie. Hat experiment werd in triplo

uitgevoerd. Tijdens de proef werd de groel van de planten

gevolgd aan de hand van spruitlengte. necrose en de verkleuring

van bladeren. Ook werd de ideale duur voor de volgende

experimenten, die was geschat op 6 weken. vastgesteld aan de

hand van de groeisnelheid van de planten. Het experiment werd

uitgevoerd van 11—6—86 tot 5—8—86.

Hat resultaat van daze voorproef gaf aan. dat voor

ç. de concentratie lx Steiner mogelijk te laa zou

zijn. Daarentegen was de concentratie 4x Steiner duidelijk te

hoog voor A Daarom is voor de volgende experimenten

gekozen voor het gebruik van een 2x Steiner oplossing.

element
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3.4 Interferentie in monoculture.

Er werden voor dit experiment 4 plantensoorten ebruikt.

nameli jic A3t gJJm . A gr ostis s Qn.A.
i-naritima en Ch enopdi,jj ru Astei en Chenoodium werden
opgelcweekt uit zaden. die na Icieming in de Iclimaatkast tien

dagen in teilen met een zand—potgronthnengsel(1:1) in de kas
ge}cweekt werden tot ze een spruitlengte hadden van ± 3 cm.

en Iu werden verkregen door het stekken van

'tillers' van het aanwezie veietatieve materiaal. De stekjes

waren 2 a 2.5 cm root en werden 14 daen voor het starten van

bet experiment in teilen met een zand-potrondmengse1(l:2)

gedaan om te wortelen.

Er werden monocultures ingezet met drie dichtheden: 1 5

en 10 planten per pot voor elke plantensoort. Deze werden

ingezet over een zoutreeks met de concentraties 0. 1.5 en 3 %

NaC1. De voedingsoplossing was een 2x Steiner (1961) oplossin.

Het vochtniveau in de pot werd de eerste week na het

inzetten op 90 % gehouden om te voorkomen dat er plant jes

direct na het inzetten uitdroogden. daarna werd het niveau

verlaagd tot 80 ¾ van het waterhoudendvermogen van de pot. Er

werd om de dag water (ged. water) gegeven. waarbii gecorrigeerd

werd voor de biomassatoename als gevolg van groei. Dit werd

bepaald door lx per week het versgewicht van de planten bij

verschillende dichtheden en NaC1 concentraties te bepalen.

Daarvoor waren er extra potten ingezet.

Het scherp zand werd na het planten afgedelct met een laag

hydrofoob steenwol (20 gr.) om verdainpin via dit opperviak te

beperken en algengroei teen te ,gaan.

De opstelling stond in de 'dubbele kas' van Planten

Oecologie. verdeeld in 3 'randomized blocks'. Het experiment

werd in triplo uitgevoerd. Op 14 sept. 1986 werden alle potten

met A gr Qt ingezet. op 16 sept. alle potten met P c n l a.

op 18 sept. alle potten met Aster en op 20 sept. alle potten

met C ii.n cp.p m . Zes weken na het inzetten werden de potten in

volgorde van inzetten geoogst. Het plantenmateriaal werd

minimaal 48 uur in een droogstoof bii 70° C gedroogd. Per pot

werden de spruit—. wortel— en totaaldrooggewichten bepaald.

11
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3.5 Interferentie in monoculture en men2culture van 2 soorten.

Op 2rond van de resultaten van bet vorie experiment

werden 1x.jpgjjjnn en bet meest

geschikt geacht voor een experiment met als doel. zowel intra-

als interspecifielce interferentie te bepalen. Tildens de

voorbereidingen van dit experiment was er geen vegetatief

materiaal van A grJ. ..t meer aanwezig. zodat gebruilc

gemaakt is van zaad.

Na kieming in de klimaatkast werden de kiemplanten van

Aster en Agrostis in de kas van Planten Oecolo.gie gedurende 10

dagen opgekweekt in een zand—potgrondmengsel(1:1). Om bij bet

inzetten van het experiment kiemplanten van gellike grootte te

hebben. zijn de zaden in 2 series te kieinen gez'et met een

tussentijds verschil van 2 dagen.

Tabel 1. Plantdichtheden in de potten.

x = ingezette combinatie

Aster
0 1 5 10 20

0 x x x x

1 x x x
Agrostis 5 x x x

10 x x x
20 x x x

Voor de bepaling van de intraspecifieke interferentie zijn

voor beide soorten monocultures inezet met dichtheden 1. 5. 10

en 20 planten per pot (tabel 1). Voor de bepaling van de inter-

specifieke interferentie ziin mengcultures ingezet met

verschillende combinaties van de dichtheden van de inonocultures

(tabel 1). De proefopzet kwam verder overeen met het vorige

experiment.
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Het inzetten van het experiment begon op 24—2—87 en duurde

4 daen. Na zes weken werden de potten in voleorde van

inzetten. gedurende 4 dagen. geoogst. Het 1antenmateriaa1 werd.

rninimaal 48 uur in een droogstoof bij 70° C gedrood. Daarna

werden de totale spruit—. wortel— en totaaldrooggewichten per

pot bepaald. Het was echter niet inogelijk de wortels van de

twee soorten van de mengculture te scheiden. met als gevolg dat

er voor de mengculture eeen worteldrooegewichten bepaald ziin.

3.6 Bepaling van de interferentie coëfficienten.

Voor de bepalinjz van de a's en [3's ziin de totale spruit—

wortel— en totaaldrooggewichten per pot gebruikt. Daarbij

werd elk droogewicht dat kielner was dan 25 % of groter was

dan 250 % van het gemiddelde van de drooggewichten van de

potten met corresponderende behande1in gezien als een

afwiikend resultaat (uitbijter) en niet voor verdere

berekeningen gebruikt. Voor de berekenin van de 13's zijn de

a's gebruikt die bij de monocultures van hetzelfde experiment

berekend zijn. De opbrengstgegevens van de mengcultures met

plantdichtheid 1 voor één van beide of voor beide soorten.

werden niet gebruikt. omdat deze een grote afwijking in 13's

gaven in vergelliking met de andere opbrengstgeeevens. De 3's

zijn berekend met de formule voor mengcultures van twee

soor ten.

Per NaC1—concentratie en per soort werd voor elke set a's

en 3's een gemiddelde en een 'standard error' bepaald volgens

de Jackknife methode (Wonnacott and Wonnacott

1985). De op deze wiize berekende gemiddelden zijn betere

schattingen voor het gemiddelde dan direct bepaalde

gemiddeld.en. Daarnaast zijn ze ook nauwkeuriger (kleinere

s.e. ).



De wiize van berekenen van gemiddelde en s.e. volgens

Jackknife gaat als volgt:

— Bereken het gemiddelcie van alle waarnemingen (n).

Dit geiniddelde is X.1.

— Berelcen het gemiddelde van alle waarneininen minus de 1'.

Evenzo minus de 2 waarnemin. minus de 3' waarnemin. enz.

Deze geiniddelden zijn X-.1.. X-z

— Bereken voor elke waarneming een nieuwe waarde volaens:

= X.11 + (n — l)(X411 — X-1) voor I = 1. 2. ...n.

— Bereken voor deze nieuwe waarden het gemiddelde en de s.e.

Deze inethode is ook gebruikt voor alle berelceningen van

gemiddelden.

3.7 T—Test voor einIddelde interferentie coëfficienten per NaC1

concentrat ie.

Voor de berekende a's en 3's van beide experimenten.werd

m.b.v. de T-Test bepaald of de gemidd.elden per NaC1

concentratie significant van elkaar verschllden. Dit werd per

soort voor de gegevens voor spruit. wortel en totaal gedaan.

De test vergelijkt telkens twee groepen-waarnemingen

(interferentie coëfficienten) van de drie groepen (NaC1

concentraties) en berekent de kans dat de twee vergeleken

groepen uit hetzelfde universum komen. Hieruit is te

concluderen of de gemiddelde interferentie coéfficienten

significant van elkaar verschillen.

3.8 Variantie analyse.

Met de gegevens van de totale opbrengsten per pot werden

de gemiddelde spruit-. wortel- en totaaldrooggewichten per

plant berelcend. De gegevens voor de gemiddelde opbrengsten voor

de monocultures werden statistisch geanalvseerd om gegevens te

verlcriigen over de eventuele significantie van elke

afzonderlijke behandeling en hun interacties. De geevens voor

de gemiddelde opbrengsten voor de mengcultures konden niet

•geanalvseerd worden vanwege te weinig gegevens per 'case'. De

analyse bestond ult een variantie analyse (two—way ANOVA).

uitgevoerd m.b.v. het statistische software pakket BMDP.

14
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3.9 Zoutgehalte in de planten.

Voor d.e monocultures met dichtheid 5. 10 en 20 planten per

pot en voor de mengcultures met de verschillende combinaties

van bovenstaande dichtheden is van de spruiten het C1 gehalte

bepaald. Hiervoor werd het gedroo2de materiaal van twee blokicen

gebruikt. Voor de monocultures werd deze bepa1in oolc voor de

wortels gedaan.

Het materiaal ward 24 uur in een droogstoof bij 70° C

gedroogd. Daarna werd hat drooggewicht bepaald.. het

ntateriaa1 in potten gedaan en 20 ml HNO3 toezevoegd.

Vervolgens werden de potten 16 uur te schudden gezet. M.b.v.

een Chiorocounter werd het C1 gehalte bepaald.

3.10 Zoutverdeling in de potten.

Vhf weken na de start van het eerste experiment is uit

drie potten met 3 Agrostis planten en een NaC1 concentratie van

1.5 % m.b.v. een handeuts een grondmonster gestoken. Deze

grondmonsters zijn. naar diepte in de pot. verdeeld in vier

lagen. Laag 1 is de bovenste laa van de pot. laag 4 de

onderste en daartussen de lagen 2 en 3. De grondmonster zijn 24

uur bij 70° C in een droogstoof zedroogd. Daarna ziin ze na

toevoegen van 50 ml aqua dest. minimaal 12 uur gesehud. Van elk

monster per laag is de C1 concentratie bepaald. Hieruit is

het gemiddelde percentage C1 per laag berekend.

Bovenstaande handelingen zijn 36 uur na het water geven

met drie andere potten van dezelfde samenstelling herhaald.



4 Resultaten

4.1 Concentratie van de voedingsoplossin.

Zowel A ster als Qh pp &Ui groeiden slecht bij 16x

Steiner. De planten warden roodgekleurd en veel planten gingen

dood. Bii .de twee laagste concentraties ingen bij beide

soorten ook veel planten do.od,

Bij 4x Steiner was de spruitlengte van C bao po çjuin het

grootst (47.4 cm.). Hat verschil in spruitlengte tussen de twee

dichtheden was ering. ks t..e vertoonde bij deze concentratie

een rode verkleuring aan de bladrand. de spruitlengte was

emidde1d 11.3 cm.. Bij lx Steiner verkleurde A ster niet. De

spruitlengte was 26.0 cm.. De spruitlengte van çje pQil was

bli daze concentratie lager dan bij 4x Steiner (36.4 cm.). Bij

dichtheid 15 planten per pot waren van enkele planten de

onderste bladeren dood.

Gezien de slechte groei van A bij 4x Steiner en de

matige groei van aQQW.JrA bii lx Steiner t.o.v. de groei bii

4x Steiner. is er voor de experimenten niet ekozen voor het

gebruik van een lx Steiner opi., maar voor een 2x Steiner opi..

4.2 Drooggewichtopbrengsten.

Voor C b. giiaii werden geen drooggewichtopbrengsten

bepaald. omdat door vraat van rupsen de planten te veal waren

aangetast.

In tabel 2. 3 en 4 worden van rasp. A g,r s tcIpjitf

4.s r.. x..ipoUjfl en ji c me LU. Ln.a ritLm a de gemiddelde spruit-.

wortel- en totaaldrooggewichten per plant voor hat eerste

experiment weergegeven.

De drooggewichtopbrengst per plant van g tJ,... (tabel 2)

nam. behalve bii wortel bii dichtheid 5 en 1.5 % NaCl,

bij 0 en 1.5 % NaC1 af bii toeneinende dichtheid. B1J 3 °, NaCl

waren de opbrengsten bij dichtheid 5 en 10 telkens groter dan

die bij dichtheid 1. de zogenaamde potentiéle opbrengst.
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Tabel 3. Gemiddelde drooggewichtopbrengsten (g.)
s.e. voor Aster tr ipoliun in monoculture van het
gem s.e. : n = 3: * n = 2: — — n = 1:

dichtheid

per plant en
1' exp.

17

Eu A .t . tabel 3. nam bii 0 % NaC1 de opbrenst per

plant ook af met toeneinende dichtheid. Bil 1.5 en 3 NaCl was

bij dichtheid 5 in alle gevallen de opbrengst per plant grater

dan de potentiele apbren2st. Met uitzandering van r spruit

en totaai werden bi] deze NaC1-cancentraties bij dichtheid 10

lagere opbrenzsten per plant gevonden dan bil dichtheid 1.

Bii c.in- U..a werden voor spruit. wortel en totaal bij 3

% NaC1 hogere opbrengsten per plant gevonden voor de dichtheden

5 en 10. De andere apbrenzsten waren alien lager dan de

potentiele apbrengst (tabel 4).

Tabel 2. Gemiddeide drooggewichtopbrengsten (g.) per plant en
s.e. voar Arostis stolonifera in inonoculture van het 1' exi.
gem + s,e. : n = 3: * n = 2: - — n = 1:

di chthei d

MaCi co,nc. 1 5 10

gem. s.e. gem. s.e. gem. s.e.

spruit 0

1.5
3

0%

0%

4.032
0.343
0.021

0.735
0.010
0.003

1.753
0.262
0.023

0.065
0.029
0.002

1.081
0.245
0.046

0.077
0.015
0.011

wortel 0 0% 0.807 0.078 0.702 0.158 0.287 0.044
. 1.5

3

°%

0%

0.107
0.007

0.011
0.001

0.111
0.009

0.022
0.001

0.083
0.016

0.004
0.007

totaal 0

1.5
3

0%

°%

°%

4.839
0.450
0.028

0.810
0.022
0.003

2.456
0.372
0.032

0.192
0.048
0.002

1.368
0.327
0.062

0.118
0.019
0.017

NaC1 conc. 1 5 10

gem. s.e. gem. s.e. gem.

spruit 0

1.5
3

0%

0%

0%

0.911
0.161
0.128

0.214
0.034*
0.023

0.496
0.332
0.163

0.086
0.085
0.012

0.404
0.292
0.095

0.033
0.025
0.003

wortel 0

1.5%
3

0%

0%

0.677
0.174
0.058

0.053*
0.018
0.008

0.377
0.225
0.077

0.052
0.045
0.011

0.256
0.103
0.029

0.050
0.011
0.000

totaal 0

1.5%
3

0%

0%

1.801
0.332
0.186

0.059*
0.065*
0.030

0.873
0.557
0.239

0.132
0.070
0.021

0.660
0.395
0.123

0.082
0.036
0.003



De 2emiddelde spruit—. wortel— en totaaldrooggewichten per

plant van de monocultures van A g.p s Ql on Lf en A ste r
.p.gJ im van het tweede experiment worden weerze.2even in resp.

tabel 5 en tabel 6.

Eli A werden bil de hogere dichtheden weer hogere
opbrengsten per plant t.o.v. de potentiele opbrengst gevonden
bij 3 ¾ NaC1 (tabel 5). Alle andere opbrengsten waren lager dan

de potentiele opbrengsten.

Bii A tr werden er alleen voor de wortelopbrengsten bil

1.5 ¾ NaC1 duidellik hogere opbrengsten gevonden voor de hogere

dichtheden (tabel 6). Eu 3 ¾ NaC1 werden voor spruit en

totaal bij dichtheden 10 en 20 hogere opbrengsten gevonden dan

de potentiele opbrenzsten.

Tabel 5. Gemiddelde droogewichtopbrengsten (g.) per plant en
s.e. voor ..t o]r in monoculture van het 2' exp.
gem t s.e.; n = 3; * n = 2; — — n = 1:

dichtheid
NaC1 1

cone. gem. s.e.
spruit 0 ¾ 1.570 0.159

1.5 ¾ 0.075 0.018
3 ¾ 0.016 0.006*

wortel 0 ¾ 0.325 0.055
1.5 ¾ 0.056 0.015*
3 ¾ 0.007 0.002*

totaal 0 °/ 1,894 0.188
1.5 % 0.148 0.026*
3 ¾ 0.023 0.008*

5
gem. s.e.

0.936 0.057
0.086 0.012
0.020 0.002
0.194 0.011
0.028 0.004
0.007 0.001
1.130 0.052
0.114 0.016
0.027 0.001

10
gem. s.e.

0.656 0.026
0.066 0.016
0.035 0.006
0.160 0.006
0.016 0.002
0.009 0.000
0.816 0.026
0.082 0.015
0.044 0.006

20
gem. s.e.

0.455 0.014
0.065 0.009
0.031 0.002
0.149 0.006
0.016 0.002
0.010 0.000
0.604 0.020
0.081 0.011
0.041 0.002
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di chtheid

Tabel
s.e.
gem

4. Gemiddelde drooewichtopbrensten
voor P ciae W. iai in
s.e. : n = 3: * n = 2: - — n

monoculture
= 1:

(g.)
van

per
het

plant
1'

en
exp.

NaCl cone. 1 5 10

sprui t

worte 1

totaal

gem. s.e. gem. s.e. gem. s.e.
0 ¾ 1.781 0.232 1.110 0.015 0.746 0.015
1.5 ¾ 0.663 0.081 0.349 0.029 0.466 0.032
3 ¾ 0.011 0.005* 0.014 0.006* 0.018 0.005*
0 % 0.421 0.033* 0.470 0.055 0.389 0.071
1.5% 0.176 0.020. 0.084 0.010 0.120 0.007
3 % 0.033 0.008* 0.042 0.002 0.034 0.002
0 ¾ 2.010 0.257* 1.580 0.068 1.135 0.071
1.5 ¾ 0.839 0.101 0.433 0.026 0.587 0.038
3 ¾ 0.041 — — 0.055 0.008* 0.052 0.003*



Tabel 6. Gemiddelde drooggewichtopbrengsten (g.) per plant en
s.e. voor A st j pJ_Liij. in monoculture van het 2 exp.
gem - s.e. : n 3: * n = 2: — — n = 1:

di chthei d
NaCI 1 5 10 20

conc. gem. s.e. em. s.e. gem. s.e. gem. s.e.
spruit 0 °/ 2.350 0.420 1.364 0.079 0.597 0.031 0.325 0.020

1.5%0.5270,105*0.3950.030 0.3540.019 0.2610.011
3 %0.l0l 0.011*0.0670.012 0.1040.035 0.115 0.011

wortel 0 040.741 0.182 0.6420.052 0.3120.008 0.160 0.017
1.5%0.0860.028*0.l540.0l4 0.1390.009 0.1140.032
3 040.0470.014*0,0170.005 0.0330.010 0.0340.003

totaal 0 0% 3.091 0.598 2.007 0.125 0.909 0.039 0.486 0.037
1.5 % 0.537 — — 0.549 0.044 0.493 0.024 0.375 0.093
3 040.1480.003*0.0830,017 0.1370.045 0.1490.014

De emidde1de droogewichtopbrensten per plant voor

spruit voor de mengcultures ziin weergegeven in tabel 7 en 8.

resp. voor s ,gJ .QniIet en se
Bij 0 04 NaCI waren alle opbrengsten voor beide soorten

lager dan de overeenkomstige potentiele opbrengsten. Bij 1.5 %

NaC1 werden enkele hogere opbrengsten per plant gevonden voor

Agr p,t is . terwill voor A e geén enkele opbrengst hager was

dan de overeenkomstige potentiele opbrengst. Bii 3 04 NaCl waren

alle opbrengsten voor A g.p J.J S. hoger dan of ongeveer geliik aan

d.e potentiele opbrengst. Voor A st werden enkele hogere

opbrengsten gevonden.

Tabel 7. Gemiddelde spruitdrooggewichtopbrengsten (g.) per
plant en s.e. voor U.s ..t Le. in mengculture.
gem+ s.e.;n=3;*n=2;——n=1;

dichtheid 0 04 NaCl 1.5 04 NaCl 3 % NaCl
Ag x As gem. s.e. gem. s.e. gem. s.e.

1 x 0 1.570 0.159 0.075 0.018 0.016 0.006
1 x 1 1.348 0.301 0.068 — — 0.028 0.007*
1 x 10 0.492 0.075 0.078 0.013 0.028 0.001
5 x 5 0.443 0.024 0.133 0,002 0.025 0.002
5 x 20 0.312 0.002 0.048 0.003 0.024 0.004
10 x 1 0.767 0.049 0.158 0.006 0.036 0,004
10 x 10 0.394 0,014* 0.056 0.001 0.026 0.002
20 x 5 0.307 0.025 0.081 0.003 0.015 0.004
20 x 20 0.250 0,021* 0.038 0.002 0.036 — —
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Tabel 8. Gemiddelde spruitdrooggewichtopbrengsten (g.) per
plant en s.e. voor j in mengculture.
gem

f
s.e. : n = 3: * n = 2: - — n = 1:

dichtheid 0 % NaCl 1.5 °, NaC1 3 % NaC1
As x Ag gem. s.e. gem. s.e. gem. s.e.

1 x 0 2.350 0.420 0.527 0.105 0.101 0.011
1 x 1 1.604 0.213 0.203 — — 0.134 0.023*
1 x 10 1.083 0.095 0.453 0.136 0.152 0.004*
5 x 5 0.905 0.060 0.564 0.054 0.079 0.0.15
5 x 20 0.553 0.015 0.348 0.049 0.084 0.027

10 x 1 0.757 0.060 0.263 0.037 0.125 0.009
10 x 10 0.404 0.064* 0.248 0.039 0.081 0.014
20 x 5 0.408 0.018 0.235 0.026 0.074 0.004
20 x 20 0.261 0.017* 0.287 0.023 0.131 — —

Uit deze resultaten van de opbrengsten per plant blijict

dat er mogelijic in inonocultures van A en Puccinellia

groeistimulatie is opgetreden bij 3 % NaC1 en bli toenemende

dichtheid (positieve interferentie). B1J A ex is er inogelijic

positieve interferentie opgetreden bij 1.5 % NaCl.

De resultaten van de inengcultures geven aan dat er

mogeliilc positieve interferentie is opgetreden bij Agrostis en

Aster.

4.3 Interferentie coéfficienten.

De berelcende interferentie coëfficienten van beide

experimenten staan verineld in tabel 9 en 10.

Positieve a's werden vooral gevonden bij 3 % NaC1. Behalve

bii ks er wortel (2 exp.) en wortel. werden de a's

telicens groter met toenemende NaC1 concentratie.

Bij de 3's werden positieve waarden gevonden voor A ster

(tabel lOb). Ook bij de mengcultures was er een verschil tussen

de coëfficienten gevonden voor 0 % NaC1 en voor 1.5 en 3 %

NaC1.



Tabel 9. Interferentie coëfficienten voor de monocultures
(eerste experiment)
gem. + s.e.

Tabel 10. Interferentie coëfficienten voor de monocultures en
mengcultures (tweede experiment).
gem. t s.e.

a) monocultures.

'71

b) rnengcultures

intra spec.
spruit

gem. s.e.
—0.153 0.021
+0.003 0.015
+0.047 0.015

0 % —0.280 0.046
1.5 °/ —0.070 0.015
3

0/ —0.045 0.046

interferentie coëff. (a)
wortel totaal

gem. s.e. gem. s.e.
—0.116 0.028 —0.144 0.019
—0.212 0.041 —0.056 0.028
+0.040 0.018 +0.038 0.019
—0.129 0.041 —0.230 0.044
+0.040 0.028 —0.038 0.027
—0.170 0.083 —0.072 0.050

NaC1
intraspec. interferentie coëff. (a)
spruit wortel totaal

A2rost is

Aster

Puccinell ia

conc. gem. s.e. gem. s.e. gem. s.e.
0 % —0.312 0.051 —0.130 0.038 —0.258 0.029
1.5 % —0.065 0.016 —0.026 0.033 —0.052 0.018
3 % +0.042 0.011 +0.052 0.012 +0.045 0.008
0 % —0.174 0.041 —0.203 0.071 —0.213 0.034
1.5 0/ +0.062 0.036 —0.023 0.038 +0.052 0.031
3 % ÷0.006 0.028 —0.030 0.043 —0.002 0.031
0 % —0.153 0.029 +0.021 0.013 —0.134 0.044
1.5% —0.137 0.049 —0.179 0.081 —0.142 0.052
3 % +0.058 0.010 +0.028 0.028 ÷0.059 0.028

NaC1
conc.
0 %

15°/
, 0,
_i I.

Agrost is

Aster

interspec. interferentie coéff. (B)

A2rostis x Aster

Aster x Arostis

NaC1 spruit
conc. gem. s • a.
0 % —1.566 0.271
1.5 % —0.029 0.023
3 % —0.185 0.110
0 % —0.529 0.660
1.5 % +0.941 1.109
3 % ÷1.708 0.862
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4.4 T-Test voor gemiddelde interferentie coéfficienten per NaCI

concentrat I e.

In de tabellen 11. 12 en 13 ziin de resultaten weergegeven

van d.e T-Tests voor de gemiddelde a's van de moriocultures van

het eerste experiment. De resultaten van de I—Tests voor de

gemiddelde a's en B's van de mono— en mengcultures van het

tweed.e experiment ziin weergegeven in resp. tabel 14, 15 en i6.

Voor Agr jJ en werden er significante verschillen

gevonden tussen de gemiddelde a's voor 0 % NaC1 en voor 1.5 en

3 % NaC1. behalve voor A wortel van het tweede experiment

(tabel 15). Voor spruit werd geen significant

verschil gevonden tussen 0 % en 1.5 % NaC1 en voor P

wortel geen tussen 0 % en 3 % NaC1 (tabel 13). Voor Puccinellia

totaal werd zowel tussen 0 % en 1.5 % NaC1 als tussen 0 % en 3

% NaC1 geen significant verschil gevonden voor de gerniddelde

a's per NaC1 concentratie.

Voor de gemiddelde B's per NaC1 concentratie werden alleen

significant verschillen gevonden voor en wel alleen

tussen 0 % en 1.5 % NaC1 en tussen 0 en 3 % NaC1 (tabel 16).

Tabel 11. T—Test voor gemicldelde a's per NaC1 concentratie voorAgi. r (exp. 1).
* P�0.05: ** P�0.001; NS not significant.

NaC1 . spruit wortel totaal
conc __pxJy__.pL fl' prq
o % — 1.5 % 0.0001 *** 0.0265 * 0.0000 ***

0 % — 3 % 0.0000 *** 0.0006 *** 0.0000 ***
1.5 % — 3 % 0.0306 * 0.0860 NS 0.0038 **

Tabel 12. I—Test voor gemiddelde a's per NaC1 concentratie voor
A.t e j.pgJJ_i (exp. 1).
* P�0.05 ** P�0.01; *** NS not significant.

NaC1 spruit wortel totaal
co ac ..px..o
0 % - 1.5 % 0.0007 *** 0.0255 * 0.0002 ***
0 % — 3 % 0.0024 ** 0.0309 * 0.0007 ***

1.5 ° — 3 % 0.3100 NS 0.9099 NS 0.2562 NS



Tabel 13. T-Test voor gerniddelde a's per NaCI concentratie voor
Puccinellia inaritima (exo. 1).
* P�0.05; ** NS not significant.
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NaC1
C OflC.
o —1.5
o

0/3
1.5 — 3

sprui t

0.7488 NS
% 0.0023 **

% 0.0040 **

wor tel
orobabi litv
0.0459 *

0.9426 NS
0.0398 *

totaal

0.2632 NS
0.1727 NS
0.0331 *

Tabel 14. T—Test voor geiniddelde a's per NaC1 concentratie voor
.U... (exp. 2).

* P�O.05: ** NS not significant.

NaCl
conc.
0 —1.50/_3
1.5 — 3

sprui t
_.PI.Qb
% 0.0000 ***

% 0.0000 ***

% 0.1171 NS

wor tel

LU.iy
0.0360 *

0.0019 **

0.0000 ***

totaal

0.0020 **

0.0000 ***
0.0024 **

Tabel 15. T-Test voor geiniddelde a's per NaC1 concentratie voor
Ase t gfli (exp. 2).
* P�0.05: ** NS not significant.

NaC1
conc.
0 %-1.5
0 %—3
1.5 % — 3

sprui t

% 0.0022 **
% 0.0009 ***

% 0.7053 NS

wor tel

0.0340 *

0.5834 NS
0.0179 *

totaal
0.0315 *

0.0262 *

0.6961 NS

Tabel 16. T—Test voor geiniddelde B's per NaCl concentratie voor
Agr g,t is s e en A ste r pflj (exp. 2)
* NO.05; ** NO.01: *** P�0.001; NS not significant,

NaC1
conc.
0 %—l.5
0 %-3
1.5 %:

— 3

Agrostis spruit

0/ 0.0000 ***

% 0.0000 ***

% 0.4940 NS

Aster spruit

0.2626 NS
0.1027 NS
0.5562 NS
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4.5 Variantie—analvse naar sinificantie van effecten van de

verschillende behandelingen.

De resultaten van de variantie-analvse (two-way ANOVA) van

de drooggewichtopbrengsten per plant van de monocultures zijn

weeregeven in tabel 17. 18 en 19 voor het eerste experiment en

in tabel 20 en 21 voor het tweede experiment.

Er werd geen significant effect van de proefopstelling ("3

randomized blocks") gevonden. Het effect van de NaC1

concentratie was. behalve bil Puccinellia totaal en Aster

totaal van het tweede experiment, altijd significant. De

dichtheid had bij P jnjAj, wortel en totaal en bli A s

spruit in het eerste experiment en A totaal in het tweede

experiment geen significant effect.

In enkele gevallen werd er geen significant effect van de

interactie tussen NaC1 concentratie en dichtheid gevonden. O.a.

in het eerste experiment bii A e . spruit (Tail prob. 0.0573).

Zo ook bij cj.n wortel (Tail prob. 0.2652) en

flfi.Ui totaal (Tail prob. 0.2970). In het tweede

experiment werd wel een significant effect gevonden b.ij A

spruit, echter niet bii &s t wortel (Tail prob. 0.0552) en

totaal (Tail prob. 0.1342).

Hoewel er voor bovenstaande gevallen geen significantie

werd gevonden voor het effect van de interactie tussen NaC1

concentratie en dichtheid, kan voor A r worden aangenomen dat

genoemde interactie wel een effect had op de opbrengsten. Dit

gezien de "Tail probabilities" en het verschil in resultaten

van beide experiinenten. Dat dit niet in de variantie-analvse

tot uiting kwaiu. is mogeliik het gevolg van het geringe aantal

herhalingen (triplo) waarin de experimenten werden uitgevoerd.

Het optreden van de interactie tussen het effect van NaC1

concentratie en het effect van dichtheid als verklaring van het

optreden van negatieve intraspecifieke interferentie

coéfficienten is zeer aannemelijk.



Tabel 17.
ANOVA-tabel:
* P�O.05: **

a. spruit.

P�0.01: *** NS not significant.

25

Source of Degrees of Mean.LQU1t
NaC1 conc. 2 13.76989
Blok 2 0.21909 NS

Dichtheid. 2 2.51755 **

2.32509 **D x N 4

D x 8 4 0.17168 NS

b. wortel.

Source of Degrees of
Va jg_____e
NaC1 conc. 2

Mean
ar e Pro ba b litv

0.90318 **

Blok 2 0.02219 NS
Dichtheid 2 0.08120
D x N 4 0.07336
D x B 4 0.00228 NS

c. totaal.

Source of
variation
NaC1 conc.
Blok
Di chtheid
DxN
Dx B

Degrees of
freed. 0m

2

2

4

4

Mean

21.76415
0.31853
3.33489
3.06749
0.16485

Probab iii tv
**

NS

***
NS



Tabel 18.
ANOVA-tabel: Aster triDolluin.
* P�0.05: ** NS not significant.

a. spruit.

26

Source of Degrees of Mean LkLUY.
MaCi conc. 2 0.52452 *
Blok 2 0.03023 MS
Dichtheid. 2 0.04481 MS
D x N . 4 0.07518 MS
D x B 4 0.02005 MS

b. wortel.

Source of Degrees of Mean
10 . fre c1 Q,Jfl

MaCi conc. 2 0.25559 ***
Blok 2 0.00165 MS
Dichtheid 2 0.05971 **
D x N 4 0.02632 **
D x B 4 0.00312 MS

c. totaal

Source of Degrees of Mean
liiy

MaCi conc. 2 1.47266 **
Biok 2 0.00020 MS
Dichtheid 2 0.25103 **
D x N 4 0.19961 **
D x B 4 0.00886 MS



Tabel 19.
ANOVA-tabel: Puccinellia maritima.
* P0.05: ** P�0.01: *** NS not significant.

a. spruit.

Source of Decrees of
at ion ..

NaC1 cone. 2

Means___jfl.y.
2.63279 **

Blok 2 0.00640 NS

Dichtheid 2 0.29528 *
D x N 4 0.22442 *
D x B 4 0.01404 NS

b. wortel.

Source of
variation

Degrees
freedom

of Mean
sauare Probability

NaC1 cone. 2 0.29289 **
Blok 2 . 0.00065 NS

Diehtheid 2 0.00034 NS

D x N 4 0.00486 NS

D x B 4 0.00200 NS

c. totaal.

Source of
var i at ion

NaCI cone.
Blok
Dichtheid
DxN
Dx B

Degrees of
f r eed 0 m

2

2

2

4

4

Mean

2.61256
0.02436
0.07014
0.08896
0.00983

Prrhbj 1 i tv
NS
NS
NS
NS
NS



Tabel 20.
ANOVA-tabel:
* P�0.05: ** P�0.001; NS not significant.

a. spruit.

28

Source of Degrees ofVa riatio____.iij_______ Mean
r.e PaUy

NaC1 conc. 2 2.64936 ***
Blok 2 0.00284 NS

Dichtheid 3 0.17179 ***
D x N 6 0.22350 ***
D x B 6 0.01126 NS

b. wortel.

Source of Degrees of Mean
variation freedom sqare Probability
NaC1 conc. 2 0.11925 **
Blok - 2 0.00129 NS

Dichtheid 3 0.00633 *
D x N 6 0.00466 *
D x B 6 0.00103 NS

c. totaal.

Source of
van ion
NaC1 conc.
Blok
Dichtheid
DxN
DxB

**
NS
**
**
NS

Degrees of
f r r m

2

3
6
6

Probability
Mean

3.63702
0.00486
0.21623
0.27387
0.01339



Tabel 21.
ANOVA-tabel:
* P�0.05: ** NS not significant

a. spruit.
Source of Degrees of Mean
variation
NaC1 conc. 2 2.98083 *

Blok 2 0.10587 NS

Dichtheid 3 0.68011 **

D x N 6 0.64561 **

D x B 6 0.07265 NS

b. wortel.

Source of Degrees of Mean
._f .e d _.____g..u

NaC1 conc. 2 0.50093 *

Blok 2 0.01545 NS

Dichtheid 3 0.06524 *

D x N 6 0.05611 NS

D x B 6 0.01148 NS

c. totaal.

Source of
var i at ion

NaC1 conc.
Blok
dichtheid
DxN
DxB

Degrees of
f r ed c ii

2
'7

3

6

6

Mean

5.79425
0.20185
0.71104
0.97979
0.14116

Probab ill tv
NS
NS
NS
NS
NS

4.6 Zout in de planten.

Zowel bij 1.5 als 3 ° NaC1 nain A s.t...e r beduidend meer C1 op

dan A gros.ti (zie tabel 22). Dit was zowel bii spruit als

wortel voor het relatieve gehalte het geval als voor het totale

gehalte in spruiten bii de inengcultures.

Of het C1 gehalte tussen spruit en wortel verschilde,

komt niet duidelijk uit de resultaten naar voren. Het is zeer

waarschiinliik dat er bii het spoelen van de wortels tildens de

oogst ionen uitspoelen. Een aanwijzing hiervoor zijn de grote

standard errorst bil de wortels.



Tabel 22.
a) C].- zehalte in de planten.
gem. t

C1 eha1te (ui.eq./Jcg gewas)
NaC1 spruit . wortel
c __. gJcI s
1.5 % 709.40 26.92 952.04 528.06
3 % 762.17 39.97 508.96 125.22

Aste 1.5 % 2642.51 106.05 1733.92 208.79
3 % 2806.10 140.59 2122.30 223.71

b) Totaal gehalte Cl in de spruiten van de planten in
mengcultures.

NaC1 Cl gehalte

1.5 % 0.29
3 % 0.08

Aster 1.5 % 4.92
3 1.19

4.7 Zout in de potten.

In tabel 23 is te zien dat drie uur na het water geven het

meeste zout zich in de onderste heift van de potten had

verdeeld. Na anderhalve dag was het zout iets ineer naar de

bodem gezakt. Het zout werd niet naar het opperviak

getransporteerd door water dat via het opperviak verdampte. De

wortelgroei van de planten bereikte in de meeste potten wel d.e

bodein. zodat er vanuit inag worden gegaan dat gedurende het

experiment alle planten zoutstress hebben ondervonden.

Tabel 23.
Zout-verdeling in de potten.

Percentage C1 Percentage ClJa..aLif
1 (boven) 0 0

2 16.3 8.2
3 41.5 34.1
4 (onder) 42.2 57.8
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5 Discussle.

De meeste tot nu toe voorestelde modellen om

interferentie te beschrijven gaan uit van een "density-

dependent growth". M.a.w. bij toenemende dichtheid nadert de

totale opbrengst asvTnptotisch tot de maxirnale opbrengst per

oppervlakte-eenheid (verzadiings-curve). Hieruit is een

lineair verband tussen reciproke opbrengst per plant en

dlchtheid af te leiden (zie Inleiding).

Het optreden van positieve interferentie. zoals dat bij

Smit (1985) en Quené (1985) het eval was, betekent dat in deze

experimenten niet aan het uitgangspunt van het door hen

gebruikte model van Fresco et al. (1984), nainelijk "density—

dependent growth", werd voldaan. Bij beide experimenten waren

echter de (potentiele) opbrengsten vrii laag. En ook trad er

bii beide experimenten algengroei in de potten op. Deze

factoren kunnen grote invloed hebben gehad op de uitkoinst van

de berelcende interferentie coëfficienten. Er kan dus ook niet

zonder meer geconcludeerd worden dat hier sprake is geweest van

een afwijking van de verwachtte "density-dependent growth".

Een andere verkiaring voor het optreden van positieve

interferentie kan ziin de aanwezigheid van een toxische stof in

de pot (Quené 1985). De mogeliikheid dat een effect van

interactie tussen twee factoren als "concentratie van een

toxische stof" en "dichtheid" de interferentie binnen en tussen

soorten positief kan beinvloeden werd reeds vermeld door Austin

(1980) en Fresco (1982).

Bii de experimenten "Interferentie bii monoculture" en

"Interferentie bij monoculture en mengculture van 2 soorten",

die in dit versiag ijn beschreven, waren de potentiele

opbrengsten niet uitzonderliik laag (tabellen 2 t/m 6).

Algengroei werd voorkoinen door een laag hydrofoob steeriwol op

het zandopperviak aan te brengen.
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De resultaten van de variantie—analvse voor de

inonocultures geven aan dat, behalve bij Pu ccinellia ma ritima,
er telkens interactie tussen het effect van dichtheid en NaC1

concentratie optrad (tabellen 17 tIm 21). Dit verklaart

moge].iik de toename van de a's bii toenemende NaC1 concentratie

(tabellen 9 en 10). Dat niet in alle gevallen bli 3 % NaC1 een

hogere a werd gevonden dan bij 1.5 °, kan ook worden verlclaard

als wordt aangenomen dat het negatieve effect van de hogere

NaCl concentratie het positieve effect van d.e interactie tussen

dichtheid en NaC1 concentratie overschaduwde.

Bet is mogeliilc dat bij de mengcultures de interactie

tussen dichtheid en NaC1 concentratie een toename van de 3's

tot gevoig had. De 13's voor bii 0 % NaC1 en 1.5 en 3 %

NaC1 waren significant verschillend (tabel 16). Gezien het

verchil in Cl-opname tussen \s en Agro (tabel 22) is

het aannemelijk dat onder zoute omstandigheden

voordeel ondervond van de aanwezigheid van s tej.. Door de

aanwezigheid van zou de NaC1 concentratie in de pot

afneinen, zodat gt_ minder zoutstress ondervond. Door het

geringe aantal herhalingen (triplo) was dit echter niet te

toetsen. Een betrouwbare uitspraak over de oorzaak van het

gevonden verband bii jjj. tussen NaC1 concentratie en de

13's is daarom niet te geven.

Oin welke reden bij u i,ritJjn a geen eenduidige

aanwijzingen omtrent een verband tussen de a's en de NaC1

concentratie werden gev,onden is niet duidelijic.

Ook de resultaten van A ..t X.r waren soms niet

consistent. Dit Ican het gevoig ziin van de groeiwiize van

As.teX.. Het is oolc mogeliik dat meer last had van

parasieten, zoals witte vlieg, dan de andere soorten. Er werden

namelijk meermalen aangestaste bladeren aangetroffen. De

parasieten werden wel bestreden, maar ze zijn eigenlijk niet

volledig uit te roeien.



Ondanks enkele afwijkende resultaten kan worden

geconcludeerd dat de interactie tussen dichtheid en NaC1

concentratie de interferentie binnen de soort kan beinvloeden.

Het is zeer waarschijnhijk dat oak de interferentie tussen

soorten door deze interactie kan worden beinvloed. Deze

invloed, de toename van de interferentie coéfficienten bil

toenemende dichtheid, kan bii sommige soorten leiden tot het

optreden van positieve interferentie. Het optreden van

positieve interferentie is in zo'n geval niet in tegenspraak

met de aanname van een "density—dependent growth".

Dat positieve interferentie vaker voorkomt blijkt wel uit

de literatuur. Austin en Austin (1980) vonden binnen een

bepaald traject van de concentratie-reelcs van de

voedingsoplossing voor j.jjj een hogere totale

opbrengst bij dichtheid 10 dan bii dichtheid 100 planten per

pot. Zil verklaarden dit met het bestaan van een complexe

interactie tussen opbrengst, dichtheid, competitie en

nutr i entenniveau.

Suehiro and Ogawa (1980) vonden echter geen positieve

interferentie. In hun experiment werd het competitieve vermogen

van A t1ex gj.Jni en jdJjn bepaald in zowel
mono- als mengcultures en onder verschillende zoute (zeewater)
omstandigheden. Bii de monocultures werd geén toename van het

gemiddelde plantgewicht b.ii toenemende zoutconcentratie

gevonden. ZiJ vonden de trend dat in mengcultures bij hogere

concentratie zeewater de groeiremming van beide soorten door

cMnQg..jp'a verininderde ten opzichte van de groeiremming door

A tripiex. Met andere woorden A.t rip1e c. werd dominanter bij

hogere zeewater concentraties. Opvallend is echter dat bij de

laagste zeewater concentratie de totale opbrengst van de

mengcultures jets groter was dan de sam van de opbrengsten van

beide soorten in monocultures en dat er een optimum mengratio

was. Mogelijk is hier toch ook sprake van positieve

interferentie. De resultaten van Suehiro en Ogawa ziin echter

niet met de resultaten van dit versiag te vergelijken, omdat

zij veel grotere plantdichtheden gebruikten en zeewater i.p.v.

NaC1.
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6 Conclusies.

- In monoculture bleek positieve interferentie

reproduceerbaar. Het mogeliike optreden van positieve

interferentie is echter afhankeliik van de plantensoort.

— De resultaten van de mengcultures gaven aan dat positieve

interferentie voor mengcultures in deze proefopstelling niet

reproduceerbaar is. De trend die bij de monocultures werd

waargenoinen, de toenemende interferentie coefficient bij

toenemende NaC1 concentratie, werd echter ook bij de

inengcultures gevonden.

- Als gevoig van het geringe aantal herhalingen (triplo) ziin

de resultaten in enkele gevallen niet eenduidig.

— De interactie tussen het effect van dichtheid en NaC1

concentratie is een goede verkiaring voor het optreden van

positieve interferentie. Hieruit volgt dat het optreden van

positieve interferentie niet hoeft te impliceren dat er geen

hyperbolisch verband is tussen opbrengst en dichtheid.

— Concurrentie of interferentie is het totaal van

verschillende processen, die elk afzonderlijk weer van

verschillende factoren afhankeliik ziin. Bii het ontwerpen van

concurrentie—experiinenten dient hierinee rekening te worden

gehouden.
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Een belangriike tekortkoming van beide experimenten, in

dit verslag beschreven, is het geringe aantal herhalingen. Dit

heeft misschien tot gevoig gehad dat de relatie tussen NaC1

concentratie en interferentie coefficient, die bij gçi wel

werd gevonden, bij u Q&JJ)e en (in mengcultures) niet

werd waargenomen. Daarnaast Ican de bepaling van de potentiele

opbrengst, die van belang is voor de berekening van de.

interferentie coëfficienten, nauwkeuriger gedaan worden als het

aantal herhalingen wordt vergroot. Het aantal herhalingen van

10 voor dichtheid 1 plant per pot en 5 voor hogere

plantdichtheden lilken het ineest geschikt.

De opname en opsl&ag van NaC1 is via de groei een aan tiid

gerelateerd proces. De gekozen groeiperiode (6 weken) is dus

van invloed op de uitkomst van het experiment. Het variéren van

de groeiperiode kan inisschien interessesante gegevens

opi everen.

Naast zout zijn er waarschijnlijk ineer stressfactoren

waarbij hetzelfde fenomeen waargenomen kan worden. Verder

onderzoek naar dit fenomeen bij andere stressfactoren en de

gevolgen voor 'designs' van concurrentie-experimenten is zeer

gewenst.
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Bijiage 1. Totale
monocul ture.

opbrengsten (g. ) voor g QaA in

Ar Os wor

Dichtheid

1 5NaC1 cone. 610k

0 % 1

2

3

1.5 % 1

2

3

3 ° 1

2

3

10
Dichtheid

9.227
8.141
B .937

1.185
1.597
1.143
0.111
0.101
0.133

NaC1 cone. Blok

0 % 1

2

3

1.5 % 1

2

3

3 % 1

2
3

Arostis totaal

3.122
3.487
5,487
0.324
0. 359
0. 345
0.019
0.016
0.027

1

0. 753
0.707
0.961
0.086
0.125
0.110
0.009
0.006
0.006

1

3.875
4.194
6.448
0.410
0.464
0.455
0.028
0.022
0.033

10.708
9.532

12.190
2.680
2.178
2.486
0.611
0.240
0.528

10

2.426
2.423
3.749
0.902
0.746
0.830
0.286
0.070
0.123

10

13.136
11.955
15.939
3.582
2.924
3.316
0.897
0.310
0. 651

5

2.894
2.557
5.077
0.603
0.713
0.343
0.050
0.037
0.047

Dichtheid
5

12. 121
10.698
14. 014
1.786
2.310
1.486
0.161
0.138
0.180

NaC1 cone. 610k

0 % 1

2
3

1.5 % 1

2
3

3 % 1

2

3



Blilage 2. Totale opbrengsten (g.) voor p.jJj.rn. in
monocul t ure.

Aster wortel

Aster totaal

42

NaC1 cone. Blok

0 % 1

2

3

1.5 % 1

.2
3

— IC,

2
3

NaC1 conc. Blok

0 % 1

2

3

1.5 % 1

2

3

3 % 1

2

3

1

0.484
1.118
1.131
0.127
0.195
0.523
0. 134
0.086
0.164

1

0.165
0.624
0.730
0.141
0.202
0.180
0 . 051
0.049
0.074

1

0.649
1.742
1.861
0.268
0.397
0.703
0. 185
0. 1 35

0.238

Di chtheid
5

1.677
2.621
3.140
1.680
0.916
2.383
0.698
0.844
0.893

Dichtheid
5

1.381
2.254
2.020
1.497
1.171
0.714
0.286
0.482
0.389

Di chtheid
5

3.058
4.875
5.160
3.177
2.087
3.097
0.984
1. 326

1.282

10

4.370
4 . 357
3. 375

3.044
3.279
2.428
0.900
0.945
0.987

10

2.955
3. 153
1.572
1.034
1.221
0 .845

0.282
0.286
0.288

10

7. 325
7.510
4.947
4.078
4.500
3.273
1.182
1.231
1.275

NaC1 COflC. 810k

0 % 1

2

3

1.5 % 1

2

3

3 ° 1

7

3



Blilage 3. Totale opbrengsten (g.) voor marl in
rnonoculture.

uccine11iaspr.

Puccinellia wortel

Puccinellia totaal

43

Blok 1

Dichtheid
5NaC1 conc.

0 %

15°/

3 %

NaC1 conc.

0

15'

3 ,

10

1 1.365 5.547 7.254
2 1.813

•

5.678 7.738
3 2.166 5.421 7.383
1 0.816 1.727 5.282
2 0.633 2.003 4.511
3 0.539 1.505 4.194
1 0.194 0.933 1.614
2 0.016 0.101 0.240
3 0.006 0.045

Di chthei d

0.125

Blok 1 5 10

1 0.389 2.059 4.947
2 0.454 2.900 4.182
3 056 2.097 2.549
1 0.209 0.333 1.283
2 0.179 0.415 1.262
3 0.141 0.508 1.070
1 0.042 0.222 0.326
2 0.025 0.214 0.324
3 0 09 4

1

0.189

Dichtheid
5

0.369

.

10

1 1.754 7.606 12.201
2 2.267 8.578 11.920
3 3.224 7.518 9.932
1 1.025 2.060 6.565
2 0.812 2.418 5.773
3 0.680 2.013 5.264
1 0.236 1.155 1.940
2 0.041 0.315 0.564
3 0 .1.0 Q 0.234 0.494

NaC1 conc. Blok

0 %

1.5 %

, 0/
_) /0



Bijiage 4. Totale opbrengsten (g.) voor stolon in
inonocul ture.

44

Di chthei d

NaC1 cone. Bloic 1 10 20

1 5NaC1 cone. Blok

0 %

1.5 %

3 7

Dichtheid
5

0 % 1 1.467 4.265 7.050 9.620
2

3

. 1.881
1.361

4.548
5.226

6.170
6.460

9.002
8.662

1.5 % 1

2

3

0.042
0.082
0.102

0.368
0.370
0.553

0.460
0.542
0.965

1.136
1.116
1.652

3 % 1

2

3

0.022
0.010
0 Q5 6..

0.113
0.091
0.091

0.345
0.241
0.462

10

0. 15

0.583
0.582

20

1

2

3

1

2

3

1

2

3

taa 1

0.216
0.388
0.370
0 ,0 2
0.041
0.072
0.010
0.005
0 ...0 •

0.945
1.077
0.885
0.116
0.126
0.173
0.032
0.045
0.033

1.549
1.535
1.713
0.195
0.134
0.164
0.095
0.088
0.090

3.171
2.984
2.777
0.263
0.276
0.397
0.203
0.195
0.198

Diehtheid
10 20

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1.683
2.269
1.731
QQL
0.123
0.174
0.032
0.015
0 07 7

5.210
5.625
6.111
0.484
0.496
0.726
0.145
0.136
0.124

8.599
7.705
8.173
0.655
0.676
1.129
0.440
0.329
0.552

12.799
11.986
11.439
1.399
1.392
2.049
0.918
0.778
0.780

1 5NaC1 cone. Bloic

0

1.5 °,

. 0/



Bijiage 5. Totale opbrengsten (g.) voor in
monocul ture.

Di chthei d

45

Aster totaal

Di chtheid

1

2

3

1

2

2.711
1.512
2.827
0.423
0.098
0 . 632
0.016
0.090
0.112

3

1

2

3

7.013
6.066
7.384
1.897
1.761
2.265
0.269
0.455
0.273

NaC1 cone. BloIc 1 10 20

0
0/

1.5 %

3 .0/

Aste rw çrej.

INaC1 cone. Blok

r 0/
U /0

1.5 %

3 %

1

2

3

1

2
3

1

2

3

6.403 5.729
6.136 6.683
5.368 7.103
3.476 2.874
3.898 6.880
3.253 5.901
0.813 2.112
0.574 2.746
1.732 2.060

0.807
0.398
1.017
0.114
0.058

.
3

0.062
0.033

Di chtheid
5 10 20

3.055 3.170 2.529
2.867 3.243 3.500
3.716 2.955 3.594
0.727 1.210 1.011
0.673 1.514 3.159
0.912 1.448 2,685
0.058 0.253 0.619
0.129 0.204 0.774
0.059 0.530 0.625

10 20

1 3.518 10,068 9.573 8.258
2 1.910 8.933 9.379 10.183
3 3.844 11.100 8.323 10.697
1 0.537 2.624 4.686 3.885
2 2.434 5.412 10.039
3 0 9_4 3.177 4.701 8.586
1 0.019 0.327 1.066 2,731
2 0.152 0.584 0.778 3.520
3 0.145 0.332 2.262 2.685

1 5NaC1 cone. Blok

0 %

1.5 %

3 %



Biilage 6. Totale opbrengsten (gr.) voor
en Aster tri.poliurj in rnengculture.

rir..vJ x Aster

Dichtheid

46

Agrostis x Ar BJ..Qjc Q.J i._LJiC 1 2/iaJ
1 x 1 1 0.795 0.035

2 1 . 4 1 9 0 . 0 68 O.....O_8
3 1.830 0 .J21 0.021

1 x 10 1

2
3

0.623
0.363
0.491

0.054
0.079
0.100

0.027
0.029
0.028

5 x 5 1

2

3

1.998
2.228
2.411

0.684
0.669
0.645

0.138
0.124
0.106

5 x 20 1

2

3 ,

1.555
1.583
1.543

0.276
0.229
0.219

0.082
0.143
0.132

10 x 1 1

2
3

7.426
6.966
8.600

1.692
1.574
1.476

0.331
0.308
0.434

10 x' 10 1

2
3

4.077
3.807
— —

0.546
0.550
0.584

0.254
0.234
0.304

20 x 5 1

2
3

6.141
5.283
7.001

1.651
1.494
1.705

0.141
0.342
0.405

20 x 20 1

2

3

5.416
4.577

— —

0.749
0.843
0.717

— —

0.726
— —



Aster spruit x Agrostis

47

1

2

3

1

2

3
1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2
3

0 % NaC1
1.977
1.595
1.240
1.005
1.272
0.971
5.038
3.995
4.536
2.872
2.810
2.614
8.356
6.396
7.937
5.038
3.768

8.494
7.417
8.543
5 . 565
4.872

1.5 % NaC1
0.546
0.029
0.203
0.632
0.185
0.541
3.288
2. 350
2.820
1.755
1.308
2.162
3.214
1.945
2.721
3.184
1.821
2.443
4.634
3. 847
5.615
5.648
4.994
6.562

0.111
0.378
0.158
0.148
0.156
0 .032
0.508
0.391
0.281
0.274
0.296
0.685
1.419
1.126
1.197
0.966
0 .941

0.529
1 . 45 1

1.622
1 . 350

2.619

Dichtheid
Asffr Arnst.i Rinklxi

1 x 10

5x5

5 x 20

10 x 1

10 x 10

20 x 5

20 x 20




