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0. 3amenvattini3:

In Jib onJerzoek wordt sen kwalitatieve waarderin geeven von
de ohemiscbe boderavrucbtbaarh e id van verschillende rondom
roninen voorkomonde bodemtypen. Pit ;ebeurt oeb bebuip Von

eon eenvoudie ohemieche analyse en een 'soil—bioassay.
hnkele bezuaren te[en de soil—bioassay, zoals het van invloed

zijn van de omstandibeden waaronder, en de keuze van de

plantensoorten waarmee, de soil—bioassay \Jordt uitevoerd,

krjen in dit onderzoek grote aandacht.

Net behuip van Juncus quarrosus, een soort voorkornend onder

voedsolarme omstandiheden, kunnen geen verschillen in bodem—

vruchtbaarheid tussen Je in cut onderzoek gebruikte bodemtypen

worcien aangetoond. liet behuip van Hasturtium officinale,

G-lyceria flutans en Urtica dioica (soorten voorkomend onder

voedselrijke omstandigheden) lukt Jib wel. De kwalitatieve
waarderingen, verkregen met de verschillencie 'voedselrijke"

soorten , waren niet met elkaar in tegenspraak.

Inundatie benvloedt op een bodembype vaak we? de chemische

bociernvruchtbaarheid voor de gebruikte testsoorten, maar Jib

had geen invloed op de kwalitatieve 'iaardering van de
chemische bodemvruchtbaarheid.

Be hoge fysische weerstand van enkele in dit onderzoek

gebruikte bodemtypen kan van invloed zijn op dc detectie van

variatie in chemische bodemvruchtbaarheid.

Be met behuip van soil—bioassay verkregen kwalifikatio van de

chemische bodemvruchtbaarheid is alsvolgend:

Op potgrond is dc beste groei; op humeuze klei is Jo groci goed

op kalkidjke zavel, de A—laag van eon Gooreerdgrond en Peek-

eerdgrond is Je groei redelijk; de groei op Keileem, Potklei,

Dekzand, beelozand en Zeggeveen is slecbt.



• Inleidinb:
Als water voor een veHetatie geen limiterende faktor is, is

dit vaak de boeveelbeid beschikbare nutrjnten in de bodem.

ter.ncerrnb van bet nuIientenLeha1te van be bodea beeft
een reaktie zowel in soortensamenstellin6 als biomassaproduktie
van de veHetatie (Bradsbaw, 1964). Het lijkt dus heel waarschijn—
l1: dat variatie in chemische bodemvruch.tbaarheid zich onder
natuunl:jke omstandiheden (dus seen bebeer) zal vertalen in de
aard van de vehetatie.
Dc variatie in chemiscbe bodemvruchtbaarbeid wordt veroorzaakt
door zowel temporele— als ruimtelijke variatie in bet nutrinten—
aanbod yen de in een Hebied aanwezige bodemtypen.

be temporele variabie is een seizoensfaktor, en wordt voor—
name1jk bepaald door klimaatsaktoren als temperatuur en
voclitibbeid. be seizoensvariatie is vooral in natuurlijke
bronden Hroot (Fitter en Hay, 1981).

— IDe ruimtelijke variatie in chemische bodemvrucbtbaarheid tussen
do verschillende bodemtypen wordt voornamelijk bepaald door
verschil in bodemvormende faktoren. Deze zijn:
1. Hot moedermateriaal. Dit bepaalt behalve voor.Nde'limieten

van de in de grond aanwezige hoeveelbeid nutrinten.

2 AThankelI:jk van de topografie, de ligging van verschillende
afzettingen ten opzichte van elkaar, vergraving en de

gemidde1de stroomrichting van hot water in de grond worden

sommige bodemtypen verrijkt met mineralen, terwijl anclere

door uitspoeling verarrnd worden. Dit proces is tijdsafhankelijk

p. De biologische aktiviteit in do bodem.

4, iDe op een bodembype aanwezibe vegetatie heeft invloed op
be verdere ontwikkeling van de vruchtbaarheid van do bodem.

ft uit be zoeken of ruimtelijke variatie in bodembypen van
invloed han zijn op de aard van do vegetatie moot uitgezocht
xiorden of do chemischo bodemvruchtbaarheid alleen verantwoorde —
lijk Han zijn veer hot al dan niet voorkomen van een soort, zonder
dab daarhij klimaats— of biotische factoren oen rol spelen.
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be variatie in chemiscbo bodemvrucfltbaurhejd kan op versc1i1—
lende manioren gemeten \:Jorden:

1. Obemieche analyse.
boor niddel van cbemische extractier1ethoden kunnen de gehaites
voor do plant beschikbare— en naleverbare voedingsionoi van
in bet veld verzainelde grondmonsto worden bepaald. Door middel
van vergelijking van deze gehaltes in verechillendo bodemtypon
\rordt eon indruk verkregen van de variatie in chemieche boden—
vruchtbaarhejd, Tevens ican een uitsprauk worden gedaan welke
niineralen deficint of in toxische hoeveelheid aanwezig zijn
in een bepaald bodemtype.

badelen chomiScl]o analyse:
be chemische analyse is ontwikkeld voor veelal eenjarige

landbouwgewassen, die gekweekt worden in monoculture op
gehomogeniseordo grondon. be chemiscbe analyse houdt goon
rekening met do betekenis van verschillende biologieche
iaktoren, die voor de ontwikkeling van eon vegetatie van
belang kunnen zijn. Enkele voorbeelden zjn: I-let bestaan van
'rijke en Tarme soorten, do concurrent-jo en positieve
afhankelijkheid tussen plantensoorten, do vorm van het
worteistelsel en een selektieve opname van ionen,
— iDe cbemische analyse houdt goon rekening met chemische,
biologische en fysische interactjes, die zich in de bodem
kunnen afspelen.

— Door do temporele variatie van do chemische bodemvruchtbaar_
heid in do vorschillende bodemtypon is do betokenjs, vooral
ale or gowerkt wordt met natuurlijke gronden, beperkt tot eon
waardering van do variatie in chomische bodemvruchtbaarhejd
op oonbepaald moment.

2. Hot bepalen van de soortonsarnonstelling.

Depaalde soorten reagoren heel scherp op hot al dan nietaanwozjg
zjn (en de mate waarin) van bopaalde mineralen. Door hot be—
dekkingepercent--age van dorgelijke soorten in do vegetatjo to
schatten Ican eon indruk worden gekregen van de chemjsche
bodomvruchtbaarliejd. Hot voordeel van doze met-ode is dat we
hior to makon hebben met eon okologieclie rospons. i-lot nadeel
is dat hot moeilijk uit to maken is of do chornischo bodein—
vruchtbaarhoid alloen verantwoordel is voor doze respons.



. Soil—bioassay
Ilet effect van verschil in cbemische bodernvruchtbaarhejd op
de verspreiding van een soort kan bet beste gemet-en Worden als
de soort zelt- als Infytometerh wordt gebruikt.
en oil—bioassay deeit een indruk van do variatie in chemioclie
bodernvruchtbaarheid door soortspecifjelce vorechillen in
kieisucces, kiemsterfte, sterfte, konditie (vertonen van gebreks—
of toxiciteitsverschjnselen) en biomassaproduktje op verschil—
lende bodemtypen onder gecontroloerdo (idenbieke) omstandig
heden met elkaar to vergelijken. Be soorten, die gebruikt kunnen
vjorden voor bioassay, moeten kunnen overleven op de te test-en
grondsoorten en voldoende fenotypisohe plasticitejt hebben
em verschil in vruchtbaarheid to kunnen vertalen in groei,
oorten, waarvan is aanetoond dat ze hot op een bepaald

bodemtyre slecht doen, zullen het in bet veld op dit bödeiype
niet veel beter doen (effect-en als beheer uitgesloten), Aan
bet fenotype van de plant ban vaak de vermoede].ijke oorzaak
van de verslechterde groei worden afelezen. Gebreksverschijn—
selen zjn voor cultuurplant-en vaak goed beschreven (sutcliito
en Baker, 1974). Gebreksverschijnselen zijn bij wilde plant-en
vaak dezelide ale bj kultuurplanten (Ethrington, 1975)

Gm do plantenoecologieche betekenis van bodemchomjsche verschjl—
len (kwalitatief) in to kunnen schatten wordt veel gebruik
gemaakt van bioassays. Naast bet grote voordeel dat in een
bioassay alleen do chemische eiLonschappen van do grond
variabel zjn, en do andere factoren konstan-b gehouden kunnen
viorden kleven can de soil—biocesaymethode ook enkele bezwaron;

1 • Sen soil—bioassay vereljkt do ch.emische bodemvruchtbaerheid

-van do verschillende rondon alleen onder mveldvochtigo ma—

tandiboden. liet is onduidolk hoe do kwalitatieve waarderin'
sal z1n als de gronden onundeerd wordon. Under r;e1nuneuc
orastandighoden kunnen do chemieche eigenschappen van eon grond—
oort boboorljk verscbillen van do cbomiscbe ei-enschappen
van dezelfde 5rondsoort onder niet—enundeordo omstandibodon
(Fonnanperuma,l972 ;Salbers 1930).



Doordat do bodem is verzadigd met water is do doorlucht-ing van
do bodem slecht, waardoor anaerobe omstandigheden ontstaan.
23uurstofloosheid heeft tot gevolg dat de redox—potentiaal in
do grond daalt. bit beeft tot gevolg dat i0 door denitrifi—
ceende bakterin ban worden om8ezet lfl uasvormic, 20 en
iian8aan in oplosbare vorm voorkomt; Yzer in oplosbaro e2+
vOTfll voorkomt-; Zwavel in sulfide vorm voorkomt (vorming Feb of H,;3
of metaanvorming kan ontstaan (Gambrell en Patrick, 1978;
Neek en Stoizy, 1978

; Armstrong, 1975).

Door anaerobe adernhaling van micro—organismen worden als eind—

produkt van de glycolyse voor do plant toxische stoffen zoals

bjvoorbeeld ethanol en boterzuur uitgescheiden(Aalbors, 1980).

Voor zowel zure als alkalische bodems geldt dat do zuurgraad

na inundatie naar eon pH waarde van 6,5 convergeert (Redman

en Patrick, 1965), De bodemsarnenstelling heeft grote invloed op

de snelheid en hot uiteindelljke resultaat van dit proces (Ron—
namperuma, 1972). Do zuurgraad benvloedt veel dissociatie— en

oplossing/neerslag evenwichten (Ethrington, 1975
; Larcher ,l980)6

Ethrington (1975) vergelijkt do mineralenbeschikbaarheid onder
ge3:nundeerde en niet—ge5nundeerde omstandigheden.

N Bijna al hot mineraliseerbare N in do grond wordt binnen 2 weken
na inundatie in ammonia omgezet als de grond niet zuur en

P—deficint is. Ret verlies van N door denitrificatie is

erg klein in constant genundeerde grondenjPonnamperuma
, 1972).

F Door inundatie neomt do hoeveolheid beschikbaar—]? toe.

In zuro gronden door hydrolyse van Fe en Al fosfaten,en
reductio van Fe. In basische grondon door hydrolyse van
Cu2 fosfaten bij dalende p11 (Ponnamperuma , 1972).

2. ben soil—bioassay geoft ecu waardering van do chemiscbe
bodemvruchtbaarheid ann do hand van soortspecifioke verschillen

van eon beperkt aantal soorben. bet lijktnietonwaarsch5jnlijk

dat do soortskeuze van invloed ken zijn op do kwalitatieve

bodemwaardoring. Forison (1968) on Bradshaj (1960) toonden ann

dat de biomassaproduk-Uie van soirimije sooxton sterk aJThankeljk
was van bet oeschikbare—N—gehalte in do grond; andere soorten
vertoonden goon verschil in bioiias:aproduktie bij eon verscbillend
boscbikbaar—F—gehal-L-e.



. ien soil—bioassay inaakt gebruik van jonge plant-en, IDe

aanwezigheid van voedselreserve in bet zaad kan invloed

hebben op de voor een bioassay belanrjke parameters,

be bioaseay doet çeen uitspraak over bet eIect van variatie

in cbemische bodemvrucbtbaarhejd op neerjarien.

4. be soil—bioassay maakt vaak gebruik van edafisch tolerante
soorten (soorten met een brede oecologiscbe amplitude en
iDenotyoische plasticiteit), Doze edaiscbe tolerantie besteat
niet, omdat een soort bestaat uit verschillende ecotypen.

5. IDe soil—bioassay boudt geen rekening met concurrentie
en positieve, afhankelijkheid tussen de verschillende in

een vegetatie voorkomende plantensoorten.

1.2 Peel van dit onderzoek:
Bit onderzoek wil aandacht besteden aan de mogelijke
invloed van inundatie en soortskeuze op de detectie
van variatie in chemische bodernvrucbtbaarheid.
Hiertoe zal een soil—bioassay gernaakt iorden van 10
verschillende bodemtypen, waarvan. verwacht mag worden dat
ze in chemische vruchtbaarheid zullen verschillen. be

bioassay zal uitgevoerd worden onder genundeerde en

niet—genundeerde omstandigheden met plantensoorten,

die onder natuurlijke ornstandigheden onder verschillende

omstandigheden voorkomen.



2. Nateriaal en metode.

2..J. Be grondsoorten:

In de omgeving van Groningen komt een grote variatie aan

bodemtypen aan de opperv1akteBodemkaart 7 en 12 Uest van
de Ntichting Bodernkartering, 1971). Ten noorden van de stad
Groningen vinden vie verschillende mariene afzettingen, ten

zaiden van de stad verschillende glaciale, eolische, hoogveen
en gleygronden. Van al deze afzettingen zijn enkele bodem—

typenin_natuurlijkevorrnverzameld (tabel
Tabel2.1.1. Be verzamelde grondsoorten, hun verzamelplaats en de

manier van bodemvorming. (Verzameldatum: dec. '82)

Be verzamelde grond werd verwerkbaar gemaakt door haar its

in te laten drogen (veldvochtig), te zeven met een 5 mm zeef
en te homogeniseren. Be grond is niet gesteriliseerd, zodat de

aktiviteit van micro—organismen behouden is gebleven.

Van alle grondsoorten is een chemische analyse gemaakt:

- do 'water en de pH101 werden bepaald met een pH meter.

- het percentage organische stof werd bepaald met de gloeiverlies-

met ode

— de totale hoeveelheid N werd bepaald volgens de metode beschreven

door Kjeldahl en Laura.

— de uitwisselbare hoeveelbeid Na en K werd vlamspectrometrisch

bepaald.

- de hoeveelheid beschikbaar P werd bepaald volgens de P—Al metode.

de totale hoeveelheid P werd bepaald met de P—water metode.

— het leeingehalte werd geschat met de tabel beschreven in do

praktikunigid s b odemkunde.

Grondsoort
I

Nanier van bodemvorming

Peelozand

Keileem

Fotklei
Bekzand

Humeuze klei

Kalkrijke zavel

A—laag Neekeerd.

A—laag Gooreerd

Veraard fijn zeggeveen

Bonder en
Annen
Gasteren
Bonderen

B.eyum

Beyum

Eurgvallen

Burgvallen

Yde

Glaciale afzetting

Glaciale a±zetting

Glaciale afzetting

Eolische a±'zetting

I'lariene a1zetting

Nariene afzetting

Gleygrond

Gleygrond

Hoogveengrond



2.2. Dekeuzevan de plantensoorten.

BiJ do keuze van de testsoorten voor de soil—bioassay zijn
de volgende criteria gebruikt:
— Do soorten moeten kunnen groeien onder gemnundeerde en
niet—Peinundeerde omstandigheden.

— Orn to kornen tot een uniforme biornassaproduictie op n
grondsoort is het nodig dat de kieming van een soort b±nn&
korte tijd volledig is. In bijlage 1 wordt hot kiemsucces
van enkele soorten per tijdseenheid gegeven.
— Tenminste 1 testsoort moet onder natuurlijke ornstandigheden
voorkomen onder voedselrijke omstandigheden. De andere moeten
eon matig—voedselrijke en voedselarriie standplaats hebben.
— Gm de effekten van do aanwezigheid van voedse1reseive

in het zaad zoveel mogelijk uit to sluiten rnoeten do zaden
vn do soorten klein zijn.

Do in de soil—bioassay gebruikte testsoorten staan vermeld
in babel 2.2.1.

Watuurl5ke atancJ pla t s Verzameld atun Versa' e ln1 t
Vocdselrjke natte riodderi;e weilanclen
Aan en in belcen, sloten on nioeraoen
onder niet to rijke en niot be anfle
o'iotancii;heden.
nsnnr1:e vochtin;e omntanclir;heden
'oececlar:ile zure 005ton(.i:heden

*JUUS scuwrrosus word niet ;ezaaid , anar gepoot. he zacen :ehen
op 27—5—1h85 ;ezawid ,en verder opgekweekb 0: verziicu?jc'i:.

)e voor de soil—bioassay r;ebruikte plantensoorten, net natuurlijke
standoleets, verzsmeidatum en verzaraelelaots. 1)e zaden czerden
bewo.ard in cen ruimte met temp. en T.\J. 50—70

('3 iitarw
j jururn cl:)icinwlo

wic' 1I1ozus

16—h—i }Cl

1)/h
Lnid,, fn ol:
andel. jolt

iiurj;vpij en
as
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2.3. Be soil—bioassay.

Be soil—bioassay is uitgevoerd onder voor alle grondsoorten

identieke omstandigheden.ien afgewogen hoeveelheid grond

werd in een potje 9AB gedaan. In tabel 2.31 staat vermeld

hoeveel gram droge grond dit is. Alle potben bevatten

ongeveer hetzelfde volume grond.

2abel 2.3.L ifoeveelheid droge grond (Gram) per pot van de
verschillende grondsoorten.

Grondsoort Gewicht

- otgrond 152
ooreerd 206
:;eekecrd 162
Zegeveen 31

Grondsoort Gewicht

eelozand 349
Dekzand 426
iei1eem 311

Grondsoort Gewicht

Iotklei 20
Ia1krij:e zavel 27
:iueuze klei 196

Genundeerde gronden werden verkregen door de potten te phatsen

in diepvriesbakjes gevuld met demi—water. Het waterpeil1'

werd op niet minder dan 0,5 cm onder het maaiveld" gehouden.

iliet—gemnuncleerde gronden werden verkregen door de potten

dagelijks met demi—water te besproeien.

De proef werd zowel onder genundeerde als niet—genundeerde

omstandigheden per grondsoort per soort in 5—voud uitgevoerd.

Plaatseffecten werden voorkomen door de potten random neer

te zetten.

Alle experirnenten werden uitgevoerd in een kas, waar de vonde
klimaatsomstandigheden heersten: Be lichtintensiteit was

ongeveer 16000 lux, met een daglengte van 16 uur; de lucht—

vochtigheid was ongeveer 40%; de minimum temperatuur was
1800, de maximumtemperatuur 2500.

Be proef werd gestart door de zaden op de grond te leggen.

Het kiemsucces werd vergroot door de potten af te dekken

met petrischalen. Als de kiemplanten opgekomen waren werden

de petrischalen verwderd.

Be volgende parameters werden tijdens de proef gemeten:

— het opkornstpercentage ( aantal planten, dat boven de grmd

komt : het aantal zaden ingezet x 100%)

— bet sterftepercentage ( aantal planten, dat is afgestorvn

bet aantal planten, dat opgekomen is x 100)

— de konditie van de plant. Deze werd bepaald door te kijken

of de planten gekweekt op de natuurlijke gronden,vergeleken



met de planten gekweekt op potgrondgebreksverschjjnse1en

vertonen. Gebreksversohijnselen btj cultuurplanten zijn vaak

goed beschreven (Sutoliffe en Baker,1978),

Na de groei werden de overlevende planten gefotografeerd, en
werd de biomassaproduktie van de spruit per pot bepaald. Om
de ophrengsten per pot met elkaar te kunnen vergelijken heb
ik alle opbrengsten teruggerekend naar het aantal ingezette
zaden (de biomassaproduktie per plant was onafhankelijk van
het aantal overlevende planten(bijlage 3)).

In tabel 2.3.2 wordt beschreven hoe de versohjllende soorten
tijdens de bioassay behandeld zjn.

iabel2.3.2. De behandeling van de gebruikte plantensoorten

Boort Grond Aant-al. zaden Iantal weke
ingezet groei

Glyceria i'luItans

Nasturtium officinale

Juncus squarrosus

Urtica dioica

genundeerd

niet—genundeerd

ge5nundeerd

niet—geinundeerd

genundeerd

niet—genundeerd

niet—ge:iinundeerd

7

7

15

15 '

—

—

15

6

6

5

5

6

6

6

Als we 15 zaden op de grond leggen bUjkt het opkornstpercentage op

én grondsoort een zeer hoge standaarddeviatie te hebben ( bijiage 2)

Net zou mogelijk kunnen zijn dat de kleine zaden bj het watergeven

langs de struktuurelementen na.r beneden spoelen, waardoor ze niet

meer kunnen opkomen. Gm dit te voorkomen worden de gronden afgedekt

met een dun laagje scherp zand, waarop de zaden gelegd worden. uit—

droging van de kiemplanten wordt voorkomen door de zaden af te dekken

met een laagje scherp zand.

x In tegenstelling tot de anderf soorten werden van Juncus
squarrosus 3planten per pot gepoot.



2.L. Verwerkin van de resultaten.

et behuip van een variantieanalyse (Campbe11,1974,hoodstUk 7)

werd getoetst of' de verschillen in opkomst, sterfte en
biornassaproduktie van een plantensoort op de geteste grond—
soorten significant waren.
Omwille van de overzichtelijkheid is telkens geprobeerd de

gronden in te delen in 4 categorièn:

— Relatief zeer veel • — Relatief matig

— Relatief veel — Relatief weinig 0



3 Resultaten.

JDe chemische analyse.

Be resultaten van de chemische analyse staan verrneld
in tabel 5.1.1.

bel 3.1.' -e'nisChe analyse van de verschiilende boderntypen

stork zuur

zwak zuiir

hosisch 0

relatiel ujeinlO

relatiel rnatiO
relatief wee1

0
I,

Opm. Ooordat 'droge kid' 00k lysisch chemisch gebonden

water bevat vinLien we weak een te groot gloeiverlies.

tJe lout bedraagt onoeveer 9} van het Ieemgehaite.

ielatief leer veel Se

De pH van potgrond ligt laag, waarschijnljk is bier een meetfout

gemaakt. Normaal is de pH van potgrond oneveer 6,5.

De gronden rIjk aan organische stof bevatten veel 1. Bit i s

logisch, orndat organische stoffen onder andere opgeboujd
zin ui-b T. De in de organische verbindingen aanwezige IT
kornt voor de plant beschikbaar door de aktiviteit van de
in de rond aanwezige uiicro—organjsiflen. Be aktiviteit van

Lflcro—organismen is dan ook van groot belang voor de
beschikbaarbeid van voor een plant (Ethrin-ton,19y5)0
Be leemrijke gronden bevatten veel uitwisselbaar K Leemrijke
gronden bevatten veel kleirnineralen, die rijk zijn aan
Net totaal B—gehalte ligt in alle gronden roinstens 5 keer
zo boog dan Net bescliikbare P—gehalte. (Uitgezonderd potgrond,
waeI waaTschijnljk een meetfout is gernaakt) Veel fosfaten.

pHH,o pH kci org. stof ieee N totaal P beschjkbaar
mQ/100 P—Ar

205/100gr
ondsoort:

tgrond 4.8
oreerd 5.1 -.

ekeerd 5•A

ggeveen 3.8 *

kzand 5.8
elozand 5.0

ileern 4.4 *

tklei 4.8

lkrjke ravel 8.20

meuze klei 7.1

P totaal Na. <ulte.

fl1 205/1QQ'r

4.4

6.7

4.8

3.2

6.4

6.3

3.6

3.6

7.2

6.5

21.25

8,15

14.45

96 • 59

0.41

o • so

2.39

2 • 76

8.19

11 • 56

C

C

C.

0

0

0

0

ci

5 0 222.0

10 0 282.7

5 550.4

0 0 1272.2

0 0 2.9

0 0 2.5

20 • 18.0

25 S 17.1

30 5 91.7

35 S 427.1

S

S

S

.5

0

0

0

0

0

S

82.7

14.7

13,2

2,7

3.6

1.3

18.9

23.4

• 476
O 89.4

169.9

o 59.1
o 12.5

o

49.4
o 18.0
C

164,4

o

C 1.0

(3 3.6

o 33.5

o 1,1

o 0.5

o 2.7

o 4.9

(3 139

o

oo
0

0

0

0

0

C

0

0

S

0

0

0

C

.

C

36.7

3.2

5.9

7.7

5.9

4.2

33.4

22.5

25,6

34.5



in de rond zjii ingebouwd als organische ii'osfaten, oii

zijn gebonden aan absorbtiecomp1exei en andere ionen
(Fe,A1 en Ca). VerCeleken met potrond is bet
beschikbare .—Ceha1te in de natuurlijke gronden laaC.

3.2 De Opkomst.

5.2.1 Sneiheid van opkomst:

e ok tcentgs v 1ywia JU.LU.115 Nasturtium o±ficina1e

en Urtica dioica zijn grafisch tegen de tijd uitgezet in bijiage 2.

Op alle grondsoorten zien we dat G-lyceria fluitans opkomt tussen

clag 4 en 10, Nasturtium officinale tussen dag LI en 7 en Urtica

dioica tussen dag 10 en 15. Een duidelijk grotere spreiding in

opkornst is alleen waar te nemen bij G-lyceria fluitans gekweekt op

zeggeveen en op geinundeerde leemrijke gronden.

3.2.2 Totale opkomst:

De totale opkomstpercentages van Glyceria ±'luitans, Nasturtium

officinale en Urtica dioica opde verschillende bodemtypen

staan vermeld in tabel 3.2.

Tae( 3.2. flpkomstpercontegeo van de verschillende testsoorten op verschlllende grondsonrtc' nirr

gel nundee rde — en n in t—gcl riunciee rdc nine tandi ghedcn.

(Irtica dioicc

'iet gelnucerc

97.± 5 72 ± 12 • 5(1 ± 13 '11 ± 2!

10(1 ± 0 55 ± 10 • 5/i ± 12 70 ± 13

(j(j 57 ± (3 73 ± 0 • 75 ± (1 37 .. 12

12 ± 10 5(1 ± (1 57 ± 111 1

97 ± 5 S 01 ± 12 • (12 ± 20 11) —

coznric 97 ± 5 6/i ± 18 • 65 ± 20 !i3 — 15

Seileorn 100 ± 0 77 ± g ± 18 —

1(10±0 95± Li • 50±12 14±13

,3lhzre Zavel 91 ± 13 70 ± (1 75 ± 0 75 ± 21

ii;euze c1e 91 ± 3 5 5(1 ± 13 • 52 ± 10

3lyceria flultans

niet gelnundoerd gelntindeerd

Pasturtiurn o Ificinale

niet gelnundeerd gelrundeerd

• 7/i ± 10

• 71 ± 25

• 7/i

ns ! 12

• 91±0
• 93±15
• 91±8
• 05±10

4') 60±19

9(1 ± 12

5

•

•
I
•
I
S

I

I
I

0
0

0

I
I

rolatie I'

relatici

e) a tie

veinig 0
matig
veel •



'Li

PJ1e soorten vertonen op zeggeveen een laa opkomstpercentage.
Op de andere niet—e3nundeerde grondsoorten vertonen de opko.st—
i)ercenta;es Van 1yceria fluitans en insturtium oficina1e
een signiJicante verachillen. Be gevonden waarden komen
overeen met kiemproeven, uitgevoerd in de kiemkast (bijiage 2)
Onder genundeerde omstandigheden lijkt het opkomstpercenta
zowel bij Glyceria fluitans als bij Nasturtium officinale op alle
gronden lager be liggen als bij gronden onder niet—genundeerde
ornstandigheden. Bit verschil is alleen signifikant met een onbe—
trouibaarheidsinterva1 van 0.01 bij Glyceria fluitans gekweekt op
Po-bgrond, Beekeerdgrond, Gooreerdgrond en kalkrijke zavel. Opdeze
gronden heb 1k zaden zien wegrotten.

Urtica dioica vertoont een matig opkomstpercentage op
moeilijk indringbare gronden, waar bovendien weinig mineralen be—
schikbaar zijn. Op mineraalrijke, gemakkelijk indringbare gronden
heeft Urtica dioica een hoog opkornstpercentage,

''Uterftepercentages en de konditie van de plant,

Do sterfteperc.entages van Glyceria ±'luitans, Nasturtium ofticinale

en Urtica d.ioica zijn gra±'isch tegen de tijd uitgezet in bijlage 2.
De totale sterftepercentages staan vermeld in tabel

Toc1 33 9Ler1tepercenaqcs van de verschillende teetsoorten op uerschiflende grcndson-te nner
oTnundoorde en niet. jcTnundee rite ens tandi9hecion.

iycerio riultans 6asturtium officinale Ortica dioir.a 'ucus scuarrsijs

nief niet niet niet
eInundeerU geTnundeerd gelnundeerd ge!nuodeerd gelnundeerd genundeerd ge1nu-.en::

0±0 0 0±0 0±0 0 2± 6 0 4± 6 0 25±27 0 e±i 0

incr 0±0 0 0±0 (3 6±9 0 6± 9 0 5± 6 0 17±19 0 9116 0

ThckoerC 0±0 0 3±3 0 10±9 0 7±12 0 00±12 0 0 0
Lc-eve'c 0±0 0 8±6 0 100±0 • 97±19 • ? 7±16 o o
Th<zond 0±0 0 0±0 0 2018 C 1 6±11 C 100± 0 • 5±14 0 5±1 5 0

Thelozond 0±0 0 3±3 0 7±4 0 0± 0 0 100± 0 • 0 0 9±

Thiloen 3±10 0 0±0 0 49±20 0 39±20 100± 0 S 26±16 Q 13±29 0
Tht<ei P0 0 0±0 0 40± 9 0 03±15 5 100± 0 5 33±33 (3 9± 9 (3

•o)rP<e ravel 7±7 (3 0±0 ) 19± 9 () 11± 53 C) 5± 5 0 0± 0 (3 13±18 0

9±9 0 0±0 (3 0± 0 0 0± 0 0 6± 5 (3 24±15 9±16 0

Oelatief ueinjg Q
rclatief matig

relatief veel S



C)pvallend is dat bet van de soortskeuze aihangt of er

ignificante verschilien in sterftepercenta6es 01) de

erschi11ende gronden zijn. Glyceria f1utans en Juncus
quarrosus hebben lage sterftepercentages, die niet
iGnificant verscbillen. asturtium officinale en Urtica
dioioa vertonen op de verschillende gronden wel significante
jerschi11en in sterftepercentage.
Dc storftepercefltaf3es en oe Konjtie van cc yJ.c;c worden per
rondsoort besproken (zie bijlagen 4 en 5 en tabel ,3.),
— Potgrond

Alle soorten vertonen een laag sterftepercentage, terwijl de

planten geen gebreksverschijnselen vertonen (bijiage i4, fdx

— A—laag Gooreerdgrond

I11e soorten vertonen een laag sterftepercentage. Nasturtium

officinale gekweekt onder genundeerde omstandigheden is

ook bij de nerven licht van kleur (foto 7), hetgeen kan duiden

op N—gebrek. De andere soorten vertonen geen gebreksverschijn—

selen (foto 5,6,8)

— A-laag Beekeerdgrond

Alle soorten, behalve Urtica dioica vertonen een laag sterfte—

percentage. De sterfte van Urtica dioica begint al 8 dagen na

opkomst.

Glyceria fluitans, maar vooral Urtica dioica en Nasturtium

officinale gekweekt onder geinundeerde omstandigheden vertonen

een gedrongen groei, met donkergroene bladeren, vaak met rood

aangelopen bladvoet (foto 9,10,11).

Dit kan duiden op I—gebrek of toxiciteit van ammoniak. Omdat

bj inundatie van de meeste gronden de boeveelbeid beschikbaar

fosfant en ammoniak toeneemt (Ponnainperurna 1972), en er geen

gebreksverschijnselen te zion zjn bij Uasturtiurn officinale

gekweekt onder niet—geinundeerde toestand (foto 12), lijkt

bet heel waarschjnlijk,dat do gebreksverscbjnse1en niet

duiden op 1—gebrek, nìaar op toxiciteit van amrnoniak.
Juricus squarrosus vertoont geen gebreksverschijnselen.

— .eggeveen.
Glyceria f1utans en Juncus squarrosus hebben eon laag erfte-
percentage. Get sterftepercentage van Gasturtium officinale

ligt boog. Dc sterfte onder niet—genundeerde omstandigheden

geat sneller den onder Genundeerde ornstandigheden,



Omdat Urtica dioica geen opkomst vertoonde (tabel .2.) is

van doze soort geen sterftepercentage te berekenen.

Juncus sqarrosus vertoonde geen gebreksverscbijnselen.

iDe planten van Glyceria flu5tans waren klein, en hadden een

rood aangelopen bladvoet. bit kan duiden op F—gebrek.

be planten van i'fasturtium officinale bleven klein, en hadben
een paarse kleur.

- JDekzand, Keileem en Fotklei.
blyceria flutans en Juncu squarrosus hadden eon laag, basturtiurn

officinale een matig en Urtica dioica een hoog sterfteporcentage.
liDs eerste TJrtica dioica—planten stierven al 5 dagen na opkomst

aK (bijiage 2). Het wortelstèlbel kon zich op deze moeilijk indrinbare
gronden slecht ontwikkelen, waardoor veel kiemplantjes uitdroogden.

Glyceria fluitans en Yuncus .squarrosus vertoonden geen gebreks—
verschijnselen (foto l,l7,l9).
be planten van kasturtium officinale waren rood (foto 14,13,21).

— Feelozand.
Glyceria flutans, Juncus squarrosus en I[asturtium officin e

hadden een laag sterftepercentage. Ook op deze r1ioeiljk indring—
bare gronc lag bet sterftepercentage van Urtica dioica hoog.

Glyceria f1utans en Nasturtium officinale hadden een licht

uiterlijk, hetgeen kan duiden op N— of Fe—gebrek (foto 15,16).

Juncus squarrosus vertoonde geen gebreksverschijnselen.

Kalkrijke zavel.

Idle soorten vertonen een laag sterftepercentage.

Idle soorten hadden een licht blad, met iets donkerder blad-

nerven (foto 22,2,24,25). bit kan duiden op Fe of F—gebrek.

Onder genundeerde omstandigheden komt iets meer Fe in de

meer beschikbare gereduceerde vorm voor (Fonnamperuma,1972),

zodat de chiorose onder genundeerde omstandigheden waarscijn—

lijk geweten moot worden aan DI—gebrek. Kalkriijke zavel bevat
weinig totaal—k (tabel .l.)

Humeuze klei.

Idle soorten vertoonden eon laag sterftepercentaUe.

Uirtica dioica bad eon licbb3roen blad met donkere bladnerven
(foto 27). Uaarschijnl]jk duidt dit op Fe—3ebrek. Doze lime
induced cblorosis' kan ontstaan, doordat bet 5zer bj bo;o
pH grotendeels in de minder beschikbare Georideerde vorm
voorl:omt (larcher,1960).



3.4. Biomassaproduktie

Be biomassaprod.ukties van de verschillende plantesoorten op

de verschillende grondsoorten staan vermeld. in tabel 3.4.

Tabel 3.4. liomassaproduktie spruit (mg drooçj/pob) van Clyceria fluYtans na B weken, 5asttjrtiu' n11ici-i e
na 5 weken, Urtica dioica na B weken en Juncus squarrosus na 3 weken groei

Glyceria fluTtans
(7 planten)

niet
geYnundee rd genundee rd

707±13 II 872±18 •
177±11 • 237±21i •

134± 9 • 159±11 •

25±6 0 21± 4 0

25± 3 Q 16± 2 0

18± 2 0 10± 2 0

72±11 0 58± 7

31± 5 0 27± 3 0
zcvol 57±14 0 19± 5 Q

Sini 151±28 • 211±45 •

!as turtium off'icinale
(15 planten)

niot
genundee rd ge inundee rd

16B6±1115 771±21 IS

465±14 0 176±34

353±15 0 193±8

n.cJ 0 n.d Q

n.d 0 n.d

n.cl 0 n.d 0
n.d 0 .d o

0 i,d 0
553±41 0 25± 0

5339±7751 (iSi ±11 •

Urtica dinica Juncus squarresus
(15 planten) (1 plant)

niet niot
cjeInundeo rd gelnundeerd joir rrde'

1350±135 • 5.7 ±1.' 0 7. 2.fl C

171± 8 10.1 ±39 0 17.2 14,7 0

25 0 11.2 ±3,9 0 20.5 -2.3 0
n.d 0 9.9 ±3.1 0 4.0 0
n.d o 10.1 ±39 0 s.D s'.s o
n.d 0 5.7 ±1.3 0 5.0 5.F C

n.d 0 11.2 13,5 0 10.5

.d '.5 49.3 0

159±19 7.1 0 :.s
534±71 • 21.5 ±33 C 15. .'.?

rolatiel zeer veel

relatier veel

Fcl.Jtier mtig

relr3tiCI Weinig 0

Op cle moeilijk indringbare gronden (Dekzand, Peelozand, Kei1em
en Potklei) on Zeggeveen had Urtica dioica geen biomassaprodukti
omdat op deze gronden de p].anten niet zijn opgekomeno tijdens
de proef zijn doodgegaan (tabel 3.2 en 3.3). Uasturtium
officinale produceerde op deze gronden zo weinig biomassa,
dat hier geen betrouwbare wegingen mogelijk waren.
Opvallend is dat bet van do soortskeuze afbangt welke
significante verschillen in biomassaproduktie op de verschil—
lende grondsoorten optreden. Juncus squarrosus vertoonde op

de verschillende grondsoort-en geen enkel significant verscbil.

Glyceria f1utans vertoonde significante verschillen tusen
groepen grondsoorten, die stork in chemische vruclitbaarheid

variren. Urtica dioica, en in mindere mate fasturtium

offjcina1erertoonde signifjcante verschillen tussen een

beperkt- aantal grondsoorten, die in chemiscbe vrucbtbaar—
heid minder variren.

r'ntjrord
mc rd

Seokee rd

1 0390Cc on

501: z or d

cI C zn n d

C I I C CT.

:01< jkc



Inundatie b1jkt bj bepaalde grondsoorten van invloed te kunnen

zijn op de biornassaproduktie. Inundatie vaa Potgrond, Gooreerd,

Beekeerd en humeuze klei had btj Glyceria llutans en Juncus

squarrosus een positieve, en bij Masturtiurn officinale een

negatieve invloed op de bioinassaproduktie. Op ka1krJ zavel
heeft Nasturtium officinale een lagere biomassaproduktie

als de grond genundeerd word. Tenslotte is de biomassaproduktie

van Juncus squarrosus op geinundeerde Potklei groter dan op

niet—ge5nundeerde Fotklei.

In dit onderzoek blijkt dat het effect van inundatie op de

biomassaproduktie geen invloed heeft op de kwalitatieve

waardering van de grondsoorten.



L )ikussie

14.1 Invloed van de soortskeuze op de detectie van variatie in.

chemische bodemvruchtbaarheid.

De in dit onderzoek gebruikte soorten gaven verschillende

waarderingen van het verschil in bodemvruchtbaarheid.

Juncus squarrosus vertoont op de geteste grondsoorten geen

enkel significant verschil in sterfte—percentage en bio—

massaproduktio. Rorison (1967) toonde ook aan dat kalkarme,

voedselarme soorten zowel op kalkrijke— als op kalkarme gronden

sen goede kieming en overleving hadden. Uit hetzelfde onderzoek

bleek dat do biomassaproduktie omgekeerd evenredig was met

het kalkgehalte in de grond. Doze tendens vertoont Juncus

squarrosus niet, ondanks het feit dat deze soort niet op

kalkrijke gronden kan voorkomen (Jefi'eries en \iillis, 1964).

— Glyceria flu3tans vertoont op alle gronden een hoog opkomst—

en laag sterftepercentage. De soort heeft een grote fysio—

logische amplitude. Op grond van verschil in biomassaproduktie

kunnen de grondsoorten ingedeeld worden in 4 kategorin:

- Zeer vruchtbaar Potgrond

— Vruchtbaar Gooreerd, Beekeerd, Humeuze klei

- iiatig vruchtbaar : Kalkrijke zavel, Keileeni

- Arm Zeggeveen, Dekzand, Peelozand, Potklei

Op grond van het fenotype ican over de oorzaak van verschil

in groei hooguit gespeculeerd worden. Be fenotypische

plasticiteit van deze soort is gering.

Net behulp van Glyceria flutans kunnen alleen significante

verschillen aangetoond worden tussen bodemtypen, die sterk

in chemische bodemvruchtbaarheid verschillen.

— Nasturtium officinale. Doordat de zaden zijn ontkiemd in het

laagje scberp zand, dat op de verschullende grondsoorten is

Jestrooid, kan weinig gezegd worden over het effekt van do

chemische bodemvruchtbaarheid op bet opkomstpercentage.

Op grond van verschil in biomassaproduktie kunnen de grond—

soorten ingedeeld worden in 4 kategorin:

— 3eer vruchtbaar Potgrond

— Vruchtbaar Humeuze klei

— iatig vruchtbaar : Gooreerd , Beekeerd , Ka1krjke zavel

— Arm Zeeveen , Dekzand , Peelozand
Potklei , Keileem



up rond van verschil in sterftepcrcenta:;e kan do kateorie
1Arin' ondervercleeld worden in 3 kategorin:

— lieini6 sterfte Peelozand

— ilatig veel sterito Dekzand, Keileem, Potklei

— Voel sterite : Zeggeveen
Uasturtjum oflicinale kan op een grote verscheidenheid aan
grondsoorten voorkomen,en heeft dus een grote fysiologische
amplitude.
J)e Zebreken in de grond worden vaak vertaald in het fenotype.

Be fenotypische plasticiteit van deze soort is groot.

iasturtium o.fficinale reageert scherp op verschillen in chemische

bodemvruchtbaaitheid, Het blijkt een edafisch tolerante soort.

— Urtica dioica.

Op grand van verschil in opkomst— en sterftepercentages kunnen

do grondsoorten ingedeeld worden in 3 kategorin:
— Geschikt voor U.d. Potgroncl, Gooreerd, Humeuze klei,

Kalkrijke z ave 1

— Liatig geschikt voor U.d. Beekeerd

— Hiet geschikt voor U.d. : Zeggeveen, Dekzand, Peelozand,

Keileem, Potklei

Op grond van verschil in biomassaproduktie kunnen de grondsoorten

geschikt voor U.d. verdeeld worden in 3 kategorin:

— Zeer vruchtbaar Potgrond.

- Vruchtbaar : Humeuze klei

— liatig vruchtbaar : Gooreerd, Kalkrijke zavel

Urtica clioica kan op een beperkt aantal grondsoorten voorkomen

(gronden met eon niet te lage pM, Ga en P concentratie (Rorison,

1960)). Be fysiologische amplitude is klein.

Bc-; gebreken in de grond worden vertaald in het fenotype. Be
ienotypische plasticiteit van deze soort is groat.

Urtica dioica reageert scherp op verschillen in chemische bodem—
vrucbtbaarheid. Uit onderzoek van Pigott en Taylor (l96Li) en
Pigott (1971) bleek dat de biomassaproduktie van Urtica dioica

aKhanke1ji: was van de hoeveelheid beschikbaar I en H in de
Broad. In dit onderzoek is dit verband niet duidelijk.



De groei van soorten,voorkomend op rijke gronden, vertoont

soortspecifieke maar niet met elkaar strijdige reakties 01)

variatie in chemiscbe bodemvruchtbaarheid, Soorten,voorkornend

op arme gronden vertonen nauwelijks reakties op variatie in

chemiscbe bodemvrucbtbaarheid. bit toont aan dat variatie

in chemisehe bodernvruchtbaarheid alleen van invloed kan zijn

op de verspreiding van soorten, en dat de kwalifikatie van

verschil in bodenrvTuchtbaarheid tussen de in dit onderzoek

gebruikte bodemtypen onafhankeljk is van de soortskeuze, mits

het een "rijke1 soort is.

Uit het enotype is vaak moeiljk met zekerheid af te leiden

welke iactor roeibeperkend is. be gebruikte soorten hebben

oi te weinig fenotypiscbe plasticiteiten/of verschillende

hodenffactoren zijn verantwoordelijk voor de slechte groei, zodat

gebreksverschijnselen moeilijk waar te nemen zijn. Bij het uit—

voeren van een soil—bioassay is het aan te raden gebruik te

maken van soorten met een grote £enotypische plasticiteit

(bijv. Urtica dioica o± Nasturtium oLficinale). be groei—

beperkende Lactoren kunnen ook opgespoord worden door middel

van een gewasanalyse of bemestingsproeven. Uit bemestings—

onderzoeken van Bradshaw (1960), Rorison (1968) en Bradshaw

(1964) blijkt dat de beschikbare hoeveelheid P en N in de

bodem vaak groeibeperkende factoren zijn, en van invloed

kunnen zijn op de verspreiding van soorten.
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L1.2. Invloed van inundatie op de 1waiibatitvc ;ijij vei de
obemisolie bodemvruclitbaarhejd.
Versohillen in ohemisehe bodemvruchtbaorhe-d, die door
inundatie ontstaan (inleiding),uiten zich niet in de groei

van Juncus squarrosus, maar wel in de groei van Jlyceria
fluitans en Nasturtium oflicinale.

Glyceria i1utans vertoont op ge3nundeerde gronden een lager
opkomstpercentage en een hogere biomassaproduktie,Dë hbge±è

biomassaproduktie kan verklaard wordén door het feit dat onder

genundeerde omstandigheden meer nutrinten in de bodem in

voor Glycerin flu3tans bescbikbare vorm voorkomen (Aalbers, 1980),

Nasturtium officinale vertoont onder ge5nundeerde omstandig—

heden een lagere biomassaproduktie. Enkele mogelijke oorzaken
staan in de inleiding vermeld. Jasturtium officinale, gekweekt

op Gooreerd—grond vertoont onder genundeerde ornstandigheden

symptomen van IJ—gebrek. Onder geinundeerde omstandigheden kan
d—verlies in de bodem optreden door de aktiviteit van denitri-

ficerende bacterièn (Gambrell en Patrick, 1978). Nasturtium

officinale gek\'leekt op Deekeerdgrond vertoont onder genundeerde

omstandigheden symptomen van toxiciteit van ammoniak. Onder

genundeerde omstandigheden vindt veel omzetting van organische
stof tot ammoniak plaats (Fonnamperuma, 1972).

Be verschillen in chemische bodemvruchtbaarheid onder ge5nun—

deerde en niet—genundeerde omstandighëden, die in dit

onderzoek zijn gevonden op een bodemtype zijn niet van invloed
op de kwalifikatie van verschil in chemische bodemvruchtbaar—

heid. Uit de literatuur zijn mij geen soil—bioassay's bekend,

die werken met gronden onder zowel geinundeerde ale niet—ge5nun—

deerde gronden. he conclusie, dat inundatie geen invloed heeft

op de kwalii'ikatie van verschil in bodemvruchtbaarheid, wordt

getrokken uit het gevondene bij 2 plantensoorten gekweekt op

bodemtypen met een grote variatie in vruchtbaarheid. Verder

onderzoek is gewenst.
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Invloed van d.e .fysische weerstand van de grand op de detectie

van variatie in chemische bodemvruchtbaarheid.

Op Potklei, Keileem, Dekzand en Feelozand is de groei slecht.

Naast het feit, dat deze gronden weinig organische stof,

totaal—N, totaal—F, beschikbaar—P en uitwisselbaar—K bevatten,

bleek de fysische weerstand van deze bodemtypen groot. Bit was

vooral goed te zien bij Nasturtium officinale en Urtica dioica.

Be kiemplantjes hadden slecht ontwikkelde wortels, waardoor

vaak uitdroging of omvallen bij bet water geven voorkwam.

Als de gronden afgedekt werden met een laagje scherp zand (Nas-

turtium officinale), zodat de planten eerst op konden komen in

het zand,en in een later stadium geconfronteerd werden met de

slecht indringbare grond, bleken de planten zich vaak oppervlakki

te wortelen in het zand, en later dood te gaan, omdat ze geen

mineralen konden halen uit bet zand, en niet voldoende in de

grand konden dringen, am hier voldoende mineralen uit te halen.

Rorison (1967) vond weinig invloed van frsischê weerstand op

de soil—bioassay, ondanks het feit'dat ook in dit..onderoek

boderntypen gebruikt werden met een lage zand: silt + klei ratio.

Be invloed van fysische weerstand op de detectie van variatie

in bodemvruchtbaarheid moet verder onderzocht warden. Bit zou

kunnen door alle bodemtypen te mengen met perliet, zodat de

struktuur verbeterd wordt, en de chemische bodemvruchtbaar—

heid van alle gronden afneemt evenredig met de verhouding

volume perliet : volume grond.



5 3ugesties voor verder onderzoek:

— Be gebreken van de bodemtypen werden in dit onderzoek

bepaald door te kijken naar het fenotype van de soort.

Op natuurlijke ronden zijn vaak meerdere factoren groei-

beperkend, die zich niet alle kunnen uiten in bet fenotype.

Gewasanalyse geeft een beeld hoeveel nutrinten ecu soort

uit de bodem kan halen, en welk element waarschijnlijk

beperkend is.

— Bemestingsproeven kunnen de rol van bepaalde ionen op de

chemische bodemvruchtbaarheid voor een soort aantonen.

— Ret meten van bet effect van inundatie op ecu soil—bioassay

met meerdere soorten op bodemtypen, die weinip variren in

chemische bodemvruchtbaarheid.

— Ret effect van de fysische weerstand van do grond op de

detoctie van variatie in cbemische bodeinvruchtbaarheid kan
gemeten worden, door alle gronden ann te mengen met perliet.
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