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En hoe je het ook bekijkt, sltijd is daar het merkwaardige

besef dat ons voornamste werktuig, de Logos, die ons tot op

dize1ingwekkende hoogte voortstuwt on de zoOlogische ladder,

volniaakt bedrog is.

Julio Cortzar in "Rayuela, een hinkelsT)el,

n. 155, 1980, Meulenhoff Nederland, Amsterdam

voor Saskia, Han, Marjan en Arjen

(waarmee een oude tlofte is ingelost)
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fjet -s.rerslsg dat voor u ligt, is tot stand gekomen tijdens een

joktoraalonderzoek Diantenoecologie van december 1982 tot decem-
ber 1983. Be bedoeling wss dRt ik dit versiag zou uittyDen op

eefl IBIVT—typmachine met verwisselbare kop, mar door de kerst—

druke kon ik daar geen gebruik van maken. Hiervoor mijn excuses.

T jjdefls dit onderzoek heb ik steun genoten van verscheidene per—

5onerl. Hen 'Nil ik graag bedanken voor hun praktische erVof sti—

raulerende en motiverende hulp. Be personen die ik speciaal wil
rioemefl ziin de mensen van de kas (Sies Nijdam, Jakob HoogendorD,

Jouke Franke), de mensen Van het lab (Jos de Wiljes, Nellie Eck,

Wiflem van Hal), Cor Beukema, mijn huisgenoten en last but not

least mijn begeleidster Ella de Hullu.

Groningen, december 1983

Fokke Fennema
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SAME WYATT ING

In dit onderzoeksverslag wordt gewag gemaakt van de invloed
vfl c3e leeftijd, de worteldikte en de N—voorziening van de gast—

heer OP de hechting en: opbrengst van twee halfparasieten, te we—

ten Striga hermonthica (een tropische soort) en Rhinanthus angus—

tlfolius (een europese soort).

GebJ-ekel1 is dat:

1 een hogere leeftijd van de gastheer een negatief effekt heeft op

de hechting en opbrengst van R. angustifolius (de leef'tijdsproef

met 5. hermonthica is mislukt)

2 de invloed van de worteldikte van de gastheer op de hechting en

0reflg5t van R. angustifolius zeer onduidelijk is

3 de irivloed van de N—voorziening van Pennisetui typhoides op de

cIYting van S. hermonthica een optimum kent en op de opbrengst

vfl S. hermonthica vrijwel nihil is

4 eefl liogere N—voorziening ii de gastheer een positief effekt

heeft op hechting en opbrengst van R. angustifolius.

Tenslotte word.t nog ingegaa.n op een methode om S. hermonthica
moge11i1'i5 terug te dringen. Tevens vindt er een oecologische

interPretatie plaats van de gevonden invloeden oij R. a.ngustifolius.

Tenslotte wordt flog ingegann op een methode om de vestiging

en verSreiding V3fl S. hermonthjca moge].il1cerwjs teru te (inn—
ren Tevens vindt er een oecologische internrettie n1ar.ts vn de
gevoriden invloeclen op H. angustifolius.
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HOOFDSTIJK 1: INLEIDING

Planten worden in het algemeen gekenmerkt door de mogelijk—
heid tot C02—fixatie en opname van mineralen door hun worteistel—
sel, waardoor ze onder andere koolwaterstoffen en eiwitten kun—
ri produceren. Er zijn echter 00k p]lantensoorten bekend die n
of beide eigenschappen missen. Deze plantensoorten, die over de
hele wereld voorkomen, worden parasieten genoemd. Men kan deze
Drasieten opsplitsen in halfparasieten (deze kunnen wel 002
fjxerefl, maar kunnen slecht tot in het geheel niet mineralen op—
nemen) en holoparasieten (zowel de 002—fixatie als de mineralen—

opr1me funktioneren uitermate slecht of bestaan in het geheel

iuet). Vele parsieten komen voor in de farnilie der Scrophularia-.

ceae (Iviusseiman, 1980). Voorbeelden uit deze familie zijn Striga

hermoflthiCa (een tropische soort, die zeer gastheersoortspecjfje

j (Parker & Reid, 1979)) en Rhinanthus ngustifo1ius (een euro—
pese soort, die niet gastheersoortspecifiek is).

S. hermonthjca is een halfparasiet, die als gstheer gierst

(pennisetum), sorghumgierst (Sorghum) of mis (Zea) gebruikt. De
lelTenscyclus van S. hermon-thica bes-taat kort samengevat uit de
o1gende stadia: znadzetting, zaadrijping, stratifikatie onder
nv1oed van de temperatuur en vochtigheid tijdens de regenperiode

(in proeven dikwijls 'pretreatment' genoemd), kieming (vindt al—

leen plaats wanneer er kiemstimulanten — wortelafscheidingssto-r-ren
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-cjan de gastheer — aanwezig zijn), hechting van de radicula aan
de wortels van de gastheer door middel van haustoria, cotylen—
-vorming, spruitontwikkeljng, bloemvorming en bloei, zaadvoTming,
xadzetting (Musselman, 1980).

De gebieden waar S. hermonthica voorkomt zijn vooral de dro—
ge gedeelten van tropisch Afrika en' India (Reid & Parker, 197,9).
3. hermonthica heeft een duidelijk negatieve invloed op de gewas—
opbrengst (Bebawi & Farah, 1981b: tot 65% reduktie). Helaas is
in deze gebieden een voedseltekort, dus wordt een opbrengstdaling
-v-an de oogs-t direkt gemerkt.

Er zijn verschillende methoden om S. hermonthica tegen te
aan. Men kan hier herbiciden, mechanische, kultuurtechnjsche en
ljiologische middelen on'derscheiden. Biologische middelen zijn
jiider andere: kiemstimulanten aan de bodem toevoegen in een voor. hermonthica ongunstig seizoen; insekten en schimmels; 'trap
crops' (gewassen waar S. hermonthica wel op kiemt maar niet tot
j1oei kan komen) en 'catch crops' (gewassen waar S. hermonthjcap kiemt en tot bloei kan komen, maar die je voor de bloei van
S. hermonthica onderploegt) en resistente gewasvariteiten kwe—
icen. Mechanische middelen die daar mogelijk zijn, zijn wieden en
choffe1en met de hand. Er zijn daar narnelijk slechts kleinscha—
ige, primitieve landbouwbedrijfjes (Musselman, 1980). Kultuur—
technische middelen zijn bijvoorbeeld het kweken van Sorghum in
enkele rijen in plaats van dubbele (Bebawi & Farah, l981a) en
een verhoogde N—gift (Ogborn & Mansfield, 1979).

Op twee methodenom S. hermonthica tegen te g2a.n zal ik
jets dieer ingaan, namelijk het verhogen van het nutrinten—
anbod en het zaien van gierst voor de regenperiode (waarna S.
-jermonthica 'nas kan kiemen). Verhoging van het nutrintenaanbod
n worderi opgesplitst in een verhoging van onder andere het N—,
K— en P—aanbod. lit onderzoek blijkt, dat S. hermonthica positief
beinVlOed wordt door een hoger F— en/of K—aanbod (Porwal & Mathur,
1972), zodat om S. hermonthica. tegen te gaan het F— en K—gehalte
n de grond omlaag moet, wat technisch tamelijk moeilijk is. Er
zijn d3rentegen wel aanwijzingen dat de opbrengst van Sorghum
gtijgt en die van S. hermonthica daalt bij een verhoogde N—gift
(Last, 1960; Youths & Agabawi, 1965; Agabawi & Younis, 1965;
T}-'akre & Deshmukh, 1978; Ogborn & Mansfield, 1979). Het vroeger
gierst zaajen heeft betrekking op het slechter hechten van een
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a1fparasiet op oudere wortels dan op jonge. Er zijn namelijk aan—

.wizingen dat dit .voor R. angustifolius het geval is (de Hullu,

1984b). Indien dit geldt voor S. hermonthica kan dit gebruikt

u,orden om eerder gierst te zaaien en/of gewassen te kweken met

toutiger wortels. Er is dan sprake van een mechanische barrire
('lhakre, 1980).

Op basis van mogelijkheden van het onderzoek hier vallen
een reeks mogelijkheden af (bijna alle biologische methoden,
de mechanische en kultuurtechnische middelen, die men slechts
jn het veld kan onderzoeken). Tevens moet het Strigaprobleem

.,orden opgelost op een manier die rekening houdt met de mogelijk—

ieden van de rimitieve landbouw daar en het gebrek aan geld en

-technologische middelen. Daarbij' keur ik het gebruik van chemi—
sche middelen af, omdat het probleem dan slechts verplaa-tst
vvorcit. In principe valt een verhoogde N—gift ook onder deze mid—

ãelen, maar men kan ook denken aan 'mixed cultures' met legwni—

riosen (vlinderbloemigen), die stikstof uit de lucht kunnen binden.

Een probleem bij het onderzoek naar S. hermonthica was,

was dat van tevoren niet bekend was of het kweken van S. hermon—

ti-ilca wel zou willen. Dit is én van de redenen dat eenzelfde

oriderzoek geda.n is naar R. angustifolius(grote ratelaar). De

evenscyclus van deze halfparasiet ziet er als volgt uit: zaad—
zetting, zaFdrijping, stratifikatie onder invloed van koude en

i.rochtigheid (de maanden november en december), kieming, cotylen—

vorrning, soruitontwikkeling en hechting, bloemvorming, bloei,

aadvorming, zaadzetting (ter Borg, 1972).

R. angustifolius komt onder andere voor in de madelanden

van de Drentse A, die eigendom zijn van Statsbosbeheer (SBB) en

waarop een verschralend beheer wordt toegepast. Zodr SBB met de

erschraling begonnen is treedt een verandering van de vegetatie

p (Bakker & de Vries, 1983). Men kan bovendien drie opeenvoigen—

de stadia in de ontwikkeling vn de Rhinanthuspopulatie onderschei—

den. Na ongeveer twee jaar vestigt R. angustifolius zich en neemt

de populatie jr1ijks toe (de voorton). T)e nianten zijn dn

groot (de Hullu, 1984b). N zo'n acht a tien jaar beheer bereikt

de populatie hear maximum (ongeveer 10 — 25% bedekking met klei—

ere plnnten (Nanninga, 1981)). Men noemt dit de toppop (topoo—

pu1tie). Hiern2 'stort' de ponultie in, waarbij R. ngustif'o—

ilus zich hRndh2aft met jaarlijkse ophrengstschommeiingen (de
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n-ia-top). Naar de oorzaken van dit populatieverloop is in Gronin—
en al veel onderzoek gedaan, maar een eenduidige vericlaring er—
roor is nog niet gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de op—
jrengst van R. angustifolius belnvloed wordt door de N—voorzie—
—iing van de gastheer (Brugman, 1983) en de 1eeftijd van de gast—
—ieer (van Dieten, 1974; de Hullu, 1984b). Aangezien de invloed

-ari de 1eeftijd van de gastheer het gevoig kan zin van he-t
outiger worden van de wortels zal onderzocht worden welke in—

j-J.oed. de worteldikte van de gastheer heeft op R. angustifoijus.

dit onderzoek wordt extra aandacht besteed san 4n van de
erste fosen in het leven van R. angustifolius, de hechting,

angezien daar tot nu toe zeer weinig over bekend is.

raagsteflingen

On basis van het voorafgaande verhaal kom ik tot de volgende

yraagste11ingen

— Heeft de leeftijdi van Fennisetum typhoides (oarelgierst) in—

vloed op de hechting van S. hermonthica en de onbrengst van
zowel de gastheer als de halfoarasiet?

— Bestaat er een relatie tussen de N—voorziening en de onbrengsten

van P. typhoides en S. hermonthica?

— Heeft de leeftijd van de gastheer invloed op de heebting en

opbrengst van R. angustifolius?

— Heeft de gastheersoort invloed op de hechting en onbrengst van

R. angustifolius?

— Heeft de worteldikte (van wortels van verschillende gastheren)

jnvloed op de hechting en onhrengst van H. angustifo1ius

— Beataat er een relatie tussen de N—voorziening van de gastheer

en de hechting en onbrengst van R. angustifolius?
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HOOFDSTUK 2: MATERIAAL EN IVIETHOPE

Om de hechting van S. hermonthicc en R. ngustifo1jus oy de
wortels van de gastheer te kunnen bestuderen is het noodzakelilk
dat de wortels ichtbaar blijven. Daarom zijn de pinnten opge—
kvveekt in plastic potten, tussen een cilinder van steenwol omwik—
keld met nylon kaasdoek, en de plastic wand van de Dot (zie fi—

1). De proeven met R. angustifo1j5 werden uitgevoerd in
notten met 0 9 cm en die met S. hermonthica in notten met 12

cm. Pe steenwol in de potten werd. drie keer per week verzair
me voedingsoplossing. De overige dagen werd indien nodi, demi—
water gegeven. Om de invloed van de N—voorziening te bepalen wer—
den drie voedingsonlossingen gebruikt met versehillende N—concen—
traties (1 npm N, 10 pm N en 100 ppm N). De samenstellingen van

h1fparsj

gastheer

ste enwol
nylon kaasdoek

plastic potwand

filtreerpapier

jguur 1. Schematiache voorstlling vn de nroefopzet
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v-ri daze voedingsop1oscjne zijn vermeld in bijiege 1. Alle
nroeven werden uitgevoerd in de kas, hij een temperatuur die
v rieerde yen 17 °C tot 40 °C. De temperetuur kwem alleen in de
mn nden juni, juli en ugustus hoven de 30 °C.

Zaden yen S. hermonthice werden ne de ljretree.tment ingezet
hi j twee weken oude P. typhoides_planten en hij echt weken oude
p typhoides—plenten in beide gevellen hij de drie verschjllende
N—nivo's. Deze proeven werden in viervoud uitgevoerd.

Om bet Strigezeed te stratifjceren werd de vogende pretreet—
ment toegenes-t, De zeden werden gedurende 5 minuten ges-terjlj—
seerd in 3% chloorbleekmjddei, weerna het chioorbleekmiddei werd
afgezogen in een Btchnertrechter en vijf keer negesnoeld met de—
mi\'eter om de zeden niet te lang can bet chloorhleekmidde bloot
te steilen. Vervolgens werden de zeden in niestjc netrischelen
mel vochtig filtreernenier gedaan en gedurende 14 degen gelncu
berd in een kiemkcst yen 25 °C (gebeseera oi Nickrent et ci.,
1979 en Perker & Reid, 1979). Deerna werd...het filtreerpepier
me de zeden tegen de wortels yen de P. typhoides_nianten gelegd,
en dit geheel werd in de rotten gedaen. De potten werden dan ge—
durende 5 dagen gelnoubeerd. in een kiemkast yen 35 C en danrna
in de kas gepleetst of direkt in d.c kas gezet, wanneer de deg—.

0ternperetuur boven de 33 C kwam. Per 12 potten werd 0.24 g
Strigezed gebruikt. De Strigaplanten en hun gestheer werden ne
4 rnend geoogst, wccrbij de lengte vc.n de plent en de iengte yen
yen de bloeiwijze yen S. hermonthica en het centel cren van P.
typhoides werd heneeld. Vervolgens werden de nianten gedroogd en
gewogen, weerne bet N—geheite van de nienten werd benceld volgens
leh—voorschrift. T)eze gegevens werden geenalyseerd met hehuin vn
de Nann—Whitney U—test (Daniel, 1978). Ret centel ehechte Stri—
genlenten werd getoetst met hehuln van de tekentoets volgens
Dixon ? Mood (Sechs, 1982).

Cekiemde Rhinenthuszaden (3 ner rot) werden ongekweekt hij
vier weken oude kiemnienten yen de in tehel 1 genoemde nstheren
en bij uit bet veld gestoken exemnieren yen die soorten, die vier
weken zonder R. e.ngustifolius in d.c potten zijn ongegroejd T)eze
proeven .'erden in tienvoud uitgevoerd bij de drie N—niyo's. Pij
de gestheren stant in tehel 1 vermeld in welk successiestedjm
ze voorkomen en of ze dunne of dikke wortels hebben. Rumex obtu—
sifolius heeft wel een dikke penwortel, manr uiterst dunno secun—
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nbe1 1. Plntensoorten, die gebruikt zijn als gastheer voor 1?.
angustifoijus, gerangschjkt naar worteldjkte en hun
voorkomen in de successie,

-theersoort wortel— succe ssie—
dikte stadjuj

L olium perenne (engels rnaigras) dun voortop
E ytrigia repens (kweek) dun voortop
R-uJneX obtusifolius (ridoerzuring) dun voor-tOD
Ar1t10xnthum odoraturn (reukgrss) dun nston
p 2ritgo 1nceo1s.ta (smelle weegbree) dik topp
nUlus repens (kruipende boterbloem) dik toppot)
Crex nigra (gewone zegge) dik natop
C1tba p1ustre (dotterbloem) dik natop
-cus acutiflorus (veidrus) dik natop

d3ire wortel's, en is dsrom ingedeeld in de categorie'dunt.
Bij deze proeven werd drie weken nadat de gekiemde Rhinan—

ti-uszden waren ingezet, het aantal gehechte ratelaarplanten er
D0t bepaald (haustoris waren te zien als een bolvormige verdik—

vsn 1 mm doorsnee van de ratelsarwortel, waar deze een
gstheerworte1 kruiste (vgl. Weber & Weberling, 1975). Pit werd
orn de veertien dagen herhaald, evenals bij de oogst, die 65 dagen

het inzetten van de Rhinanthuazaden plaatsvond. Van de ra-telaarianten werd het äantal bloemen en bladparen bepasid, wanrna zo—
we]- de gastheren als de ratelaarnianten werden gedroogd en gewogen
(alleen de snruit) en vervolgens werd het N—gehalte van de spruj-t
bep.ld. Pit laatste werd gedaan volgens Deys (labvoorschrift).
Deze gegevens werden geanalyseerd met behuip van de Mann—Whitney
U_-teSt (Daniel, 1978). Het aantal gehechte telrfl1nten werd
geoetst met behuip van de tekentoets van Dixon & Mood (5% signi—
fjjcantienivo) en Duckworth & Wyatt (5% en 10% signifikan-tienivo)
(Sacha, 1982).

Voor het bepalen van de verschillen in het aantl gehechte
rte1as aan gastheren uit de verschjllende SUccessjestadja zj
de gegevenS als volg-t verwerkt. Die van de gastheren uit de voor—
toP werden opgeteld en VerVolgens met 2 vermenigvuldjgd. Pit is
evefleens gebeurd met de gegevens van drie gastheren uit de natop
(zorider J. acutiflorus). De gegevens van de twee gastheren uit de
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to npop zijn eveneens opgeteld, mear met 3 vermenjgvulajgd. Pitj gedan om enigszins vergelijkbare hoeveelheden ingezette ra—
teaaarplanten te verkrijgen.
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HOOFDSTUK 3: RESULTATEN

Pit hoofdstuk is opgedeeld in twee gedeelten. Paragraaf 3.1

bebflde1t de resultaten van de proeven met S. hermonthica, para—

grsf 3.2 behandelt de resultaten van de proeven met R. angusti—

foli-US.

3.1 . iJe resultaten van de proeven met S. hermonthica.

De proeven, waarbij S. hermonthica werd opgekweekt bij

twee weken oude P. typhpidesplanten, zijn mislukt, zodat over

de invloed van de leeftijd van de gastheer niets te zeggen

valt.

De resultaten van de proeven met S. hermonthica, wsarbij de—

ze opgekweekt werd bij cht weken oude P. typhoidesplanten, staan

verme]ö in tbel 2. De resultaten vn P. tyDhoides stan vermeld

in tabel 3. Indien er meerdere S. hermonthicanlanten gehecht w—

ren an én P. typhoidesplant werderi Der pot de gemiddelden van

de lengte vn de plant, de lengte vn de bloeiwijze en het droog—

gewicht van de spruit genomen voor verdere berekeningen, omdat

deze waarderi van S. hermonthicaolanten, die in n pot staan, af—

hanlceliik vri elka;.r zijn.

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal bovengekomen S. hermonthi—

caplntcfl bij een N—voorziening van 10 ppm N groter is dan bij
een N—Voorziefliflg win 1 ppm N en 100 ppm N (signifikant op 5%).
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-i a echter geen verschil aan te tonen in de gemiddei lengteç anruit van S. hermonthjca, lengte van de bloeiwijze, gewichte soruit, hoeveelhejd N rer kg droge stof en hoeveelhejd N,y n]Jn hij de N—voorienin[ren van 1 en 10 rnm N.

Gemiddelde lengte van de spruit, aantal aren, droogge—
wich-t van de spruit, hoeveelhejd N ner kg droge stof en
hoeveelhejd N per plant van P. typhoides bij drie N—voor—
zieningen en bij wel of niet geparasiteerd worden door
S. hermonthica. (—= zonder Striga; += met Striga; 0=
1 pnm N; 1= 10 ppm N; 2= 100 arm N;

( )= S.D.)

dr. gewicht hoëv.N per' kg hoev.N per
spr. (g) drst, (meq) plant (meq)

870 (260) 1.0 (0.0) 6.18 (0.36) 270 (21)

0.0 0.95 372

2.0

0.0 (0.0) 3.03 (0.54) 277 (51)

2.8 (1.5) 63.49 (6.58) 529 (82)

Aangezien bet nanta.l ingezette rianten vrij klein was, en

T1Je1 2. Aantal bovengekonien S. hermonthicapla en het gemid—
delde drooggewicht van de spruit, de gemidde15 lengte
van de spruit, de gemiddelde lengte van de bloeiwjjze,
de gemiddelde hoeveelhejd N per kg droge stof en de ge—
middelde hoeveelhejd N per plant bij drie N—voorzieningen.
(SH0= S. hermonthjca bij 1 ppm N; SH1= idem bij 10 ppm N;
SH2= idem bij 100 ppm N; ( )= S.D.)

santal
1oven—
gekomen droog—
Striga— gewicht
planten (g)

1 2.84

9 2.69
(1.26)

0

lengte
lengte bloei—
spruit wijze
(mm) (mm)

648

677

(127)

hoev. N
per kg
dr. st.
(meq)

642

651

(59)

1298

2082

(1358)

hoev.
N per
plant
(meq)

1.82

1 .71

(1 .12)

Sf10

Sf11

Sf12

Tabel 3.

P"0

Pr 395

1195

2

lengte apr. aantal
(mm) aren

585 (18)

1891 (328)

1.66 (0.03)

0.34

2.94

0.85 (0.26)

33.46 (4.92)
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voor het analyseren van gegevens met behuip van de Mann—

Wi-itney U—test minimaal twee duplo's nodig heeft, zijn er weinig

si_gnifikante verachillen aan te tonen in het gemiddelde droogge—
wj_cht van de snruit, de gemiddelde hoeveelheid N ner ifiant en de

p ri deze beide gecorreleerde andere grootheden. Voor alle vijf

j de waarde van P. typhoides, gekweekt bij 100 ppm N zonder Stri—
g—infektie, groter dan de waarde van P. typhoides, gekweekt hij

1 ppm N zonder Striga.—infektie.

3. 2 De resultaten va.n de proeven met R. angus-tjfoljus.

3. 2.1 . Het aantal gehechte ratelaars.

T)e resuitaten van het aantal gehechte ratelaars staa.n ver—
me id in bijiage 3 en 4. Peze zijn omgewerkt en grafisch weerge—
geven in de figuren 2—4. Uit figuur 2a blijkt dat het maximale

aatal gehechte ratelaars bij H. repens signifikant groter js

dan dat bij E. repens, P. lanceola-ta, A. odoratum, C. nigra en

a. palustre. Het maximale aantal gehechte ratelaars is bij L.

perenne signifikant groter (op 10%) thIn dat bij C. palustre•

Ki jkt men naa.r het aan:tal gehechte ra.telaars bij de oogst (fig.
2b) dan blijkt dat dat santal bij L. perenne, R. obtusifolius en
R. repens signifikant groter is dan bij A. odoratum, P. lanceola—
ta. en C. palustre. Bij E. repens is dat anta1 signifikant groter
dan dat bij P. lanceolata en C. palustre en is op 10% signifikant

groter dan bij A. odoratum. BIj C. nigra is dat a.antal signifikant
groter dan dat bij P. lanceolata en is op 10% signifikant groter

dn dat bij C. nalustre.

Uit figuur 3 (a en b) blijkt dat het aantal gehechte ratelnars

'ari jonge gastheren sinifikant groter is dan dat aan oude gast—
heren. Uit fiuur 4a blijkt dat het maximale aPntal gehechte ra—
teiaars hij een N—voorziening van 10 porn N signifikant groter is

dan dat bij een N—voorziening van 1 nm N. Pat aanta.1 is bij een
N—voorziening van 100 ppm N op 10% signifikant groter dan dat hij
een N—voorziening van 1 porn N. Het nant1 gehechte rateln2rs hij
de oogst is bij een N—voorziening van 100 npm N signifikant groter
d-n dat bij 10 pm N, wat weer signifikant groter is dan dat bij

1 nom N.

1) Wanneer gesoroken wordt van een signifikant verschil wordt een
nivo van 5% hedoeld, tenzij anders wordt vermeld.
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TabeJ_ 4. Het maximale anntai gehechte ratelaars en het aantal ge—
hechte ratelaars bij de oogst bij jonge en oude gasthe—
ren en bij verschillende N—voorzieningen, waarbij de
nstheren zijn ingedeeld per successiestadium. (A=jong;
B=oud; 0= 1 pnm N; 1= 10 ppm N; 2= 100 npm N; ttotae])

°- 't 2 At Bt t

macc.

voortop 42 58 52 82 70 152

to-ppop 48 87 51 156 30 186

nstop 20 50 42 98 14 112

gst
vootOp 8 22 42 44 28 72

tonpop 0 18 24 36 6 42

na-top 0 12 18 26 4 30

Tebel 5. Ret maximale aa.ntnl gehechte ratelaars en het nnntal ge—
hechte ra-telsars bij de oogst, vvarbij de gastheren zijn
ingedeeld per worteldikte.

max. oogsttot tot

dun 40

dik 99 25

U±t tabel 4 blijkt dat het maximale santal gehechte rateiaars

san gastheren uit de voortop en tonnop signifikant roter is dan

dn- da-t aan gestheren uit de naton, wennear men kijkt nnnr de
_oorZ]eniflg van 1 nnm N en dt het maximnie aantal gehechte

rFtelaars bij 10 ppm N san gastheren uit de tonpop signifikant

groter is dn dat san gnstheren uit e voor— en natop. Tevens

blijkt dt het maximale 2ntnl gehechte r'tela'-rs non jonge gast—

heren uit de topnon signifikant groter don dot sn jonge asthe—
reri uit de voor— en noton. Het rnximnle nnntsl gehechte rnte]n—'rn

non nude gostheren hii,lkt echter ef te nemen in de voirrorde voor—

to, toppon, natop. Tenslotte blijkt dat het in toteal het mnx—

male onto1 gehechte ratelears tonnopgnotheren sjgnjfiknt

groter is (o 10$) don dnt non voortongestheren en dot it ( )
geldt voor voortop— en toppopgrstheren in vergelijking met nntop

go stheren.
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Wsnneer men kijkt ntnr het anti gehechte rateiaa.rs bij de
00t, dan blijict dt dit ntii bij de Voortopgnstheren groter
te zijn hij 1 ppm N, 100 ppm N, jonge en oude gastheren en in to—
t1 dn bij de topDop— en ntop gastheren.

Wnneer men nu n'nr d.e invloed ran deworteidjicte kijkt (t7—
beJ 5), ksn men siechts een versehil op 10% signifikntjenjv0
ondekken in het s.antal gehechte rateiasrs bij de oogst, wsarbij
d—t aan-1 bij dunne worteis groter is dan bij dikke.

3.2.2. De drooggewichten van de snruit van zowei de gstheren
ais de grote ratele.ars.

T)e resultsten van de droopgewichten van de spruit strn ver—
meld in bijisge 7. Een samenvatting hiervan is tabel 6. Hieruit
bit jkt dt er vrijwei geen verschil is tussen de gewichten vsn de
gastheren, wrsrbij de 4n wel ge11r?.siteer wordt en de ander
nit (bij dezelfde N—voorziening). De erlige twee uitzonderingen
hieroD Zijfl jonge n1nten vsn R. obtusifoijus en C. nigra bij
100 ppm N. Het gewicht van niet geparasiteerde R. obtusjfoljug_
Dl1-1ten is da'r signifikent groter dan dat van genarasjteere
ninten. Pit geidt ook voor C. nigra rnr dat verschii is o 10%
signifikent. Tevens biijkt dat voor L. perenne, E. repens, H. oh—
tusifoii-u, A. odoretuni en C. nigra geldt dat bij een hogere N—
voorziening het gewicht signifikent groter is en dt oudere plan—
ten eon signifikant groter gev'icht hebben den jongere plenten.
Voor P. lanceoita en R. repens geidt dit signifikante verschji
alleen voor de N—voorziening, maar voor C. palustre geldt dit ei-
leen voor de leeftijd vn de ionten. Voor J. acutiflorus is er
geen verschil voor de N—voorziening,

lit figuur 5 blijkt dat het aentel bloemen zeer sterk gecor—
releerd is can het gewicht van de r2telaarpi2flfl (correls-tieco_

effiCiëflt .0.902), daarom zal een bespreking van het aantal bloe—
men vn do rtelaar 2chterwege eiaten vorden. Do resultten van
de droor;cewichten vn de spruit vqn H. stnan ver—
meld in hijlge 8A. Pe numrering corresnondeer-t met de nummering
van bijiage 7. Bijlage YA is eon samenvatting van bijiage 8A.

FiguUr 6 is de grnfische weergave van bijiage 9A. Hieruit blijkt
dat het ewicht van de rr'telcrr bij 10 ppm N hij 6ud 1.anten -

van . repens groter i dan bij oude planten van C. nigrs en
dat het gewicht van de ratelear bij jonge Dienten van H. repens
groter is bij 100 ppm N dan bij 10 ppm N.



De drooggewichten (in g) vn do snruit van de gastheren,

geordend near leeftijd, N—voorziening en het wel of n.iet

geparasiteerd zijn. (A=jong; B=oud; Lp= L.perenne; Er=

E. repens; Ro= R. ob-tusifolius; P1= P. lanceolata

Rr= R. re-ens; Ao= A. odor2tum;Cn= C. nigra; Cn= C. pi1us—

tre; Ja= J. cutif1orus; + = gerrasiteerd; — = niet
(

'Tbe1 6.

ga stheer

1pTh
+Ip A

liD B

LpB
FJr A

-1-Er A

ErB
R0A
Ro A
FoB
RoB
P1 A

Fl A
Fl B
Fl B
ErA
Rr

Rr

Pr
o A

+Ao A
.o
Ao

Cn
+

On A

On P

Cn

c A

+
On A

On B

Op B'
ja B

+
Jo B

)=: s..)

ppm N

(0.19)

(0.21)
(0.22)

(0.32)

(0.19)

(0.34)

(0.09)

(2.19)

(0.28)

(0.50)

(0.01)

(0.05)

(0.13)

(0.06)

(0.09)

(0.55)

(0.18)

(0.32)
(0.12)

(0.00)

geparnsiteerd;

1 ppm N

0.06 (0.03)

0.21 (0.04)

0.17 (0.05)

0.11 (0.06)

0.40 (0.08)

0.59

0.17 (0.03)

0.37

1 .12 (1.41)

0.23 (0.18)

0.70 (0.17)

0.01 (0.01)

0.17 (0.08)

0.06 (0.03)

0.34 (0.13)

0.07 (0.03)

.0.94 (0.31)

0.00 (0.01)

0.34 (0.41)

0.22 (0.09)

10

0.46

0.36

0.96
1.12

0.86

0.93
0.97

0.64

1.79

1 .25

1.32

0.03

0.06

0.19
0.28
0.28
0.30

0.84

0.30

1 .08

0.92

0.01

0.01

100 ppm N

6.98 (1.97)

6.09

9.32 (1.09)

8.47 (0.80)

4.72 (2.25)

4.00 (1.96)

5.61 (1.16)

5.24 (0.30)

4.45 (0.31)

13.91 (5.59)

12.23 (7.44)

9.26 (2.03)

6.25 (1.02)

3.24 (2.44)

3.17 (1.89)

3.49 (1.77)
4.36

3.98 (1.69)

4.04

8.06 (3.11)

3.24 (0.58)

1.91 (0.75)

6.83 (0.84)

0.03 (0.03)

0.08

0.56 (0.42)

0.28 (0.29)

0.80 (0.60)

0.31 (0.28)

0.19 (0.07)



'1

—20—

nhiguur 5. i{et verband tussen bet santal bloemen per ratelaar—
niant en bet gewicht van de rate1a-rn1ant.

Uit hijiage 9A kan men de egevens hetref±ende de leeftjjd,
T—voorziening,auccessiestpdjum en wort,eldikte destilleren. Pit
-aat vermeld in bijiagen 9B—9P. Pe figuren 7—10 ijn hier een
.c-rfische weergave van.

rjit figuur 7 b]!ijkt dat bet gewicht vaneon ratelnarplant
je gehecht is nan ean jonge gastheer signifikant groter (on
1O) is dan bet gewicht van een rteiaar die gehecht is an een
0ude gastheer Uit figuur 8 hiijkt dat btj 100 prm N de gewichts—
0inhrengst van de ratelear signifiknnt hoger is don hij 10 npm N.

Uit fi'.iur 9 knn men aflezen dat Oude gastheren uit de voor—
op een hoere pewichtsonbrengst van de rote1r oieveren dan
0ude gasthoron uit de naton. it verachil geidt ook voor oude
pnstheren uit d toppop in vergeiijking mat oude gastheren uit
de ntop. Tevens ziet men dat bij een N—voorziening van 10 num N
astheren uit; rn voorton aen hoere geaichtsonhrengst van di
teiar oi1 avaren d'n gastheren uit do latere succensjstadjo. 1ro1
cnflS de test is ook de gea'ichtsonhren,cst van rte1nprii1nnten die
0pge,roeid zijn hij gastheren uit de voonton si.nifikant groter
dfl de gewichtsophrengst van rteianrs rio ongegroeid zijn bij
cpstheren uit de natop, torwi1 men uit nnir 9 juist het omge—

}ceerde zou konkiuderen.
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Gemiddeld drooggewicht
v'n de rrte1rsi-rujt
per leeftijd.

Firuur 9. Gerniddeid drooggeicht vn de rtei'rn17nt, waarbij de
2Etheren zin gegroepeerd ner successiestium. (VT=
voortop; PP= toppop; NT ntop)
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\Vat betreft de invioed van de worteidikte, hlijkt dot er een
ignifikant verschil in gewichtsopbrengst van do rte1aarpiant te

esto.n tussen dun en dik bij oude gostheren. Ook is de gewichts—

ciibrengst van ra-telaarplanten die ongegroeid zijn bij dunne wor—

tels signifikant hoger don die vn rateloarnianten opgegroeid hil
ikke wortels bij een N—voorziening van 10 ppm N (figuur 10).

3.2.3. Ret N—geha.lte van de spruit van de gastheren en de gehech—
te ra-telaars.

In hijioge 1OA staan de N—geholtes van d.e gastheren en de

ehechte rateloars vermeld. Hieruit is een t7hel gedestilleerd,

ie de N—gehaltes van de gas-theren ner successiestadium weer—

geeft. Deze tbel (biloge lOB) is grsfisch weergegeven in figuur
1 1 . Hieruit blijkt dat de N—gehsltes per successiestodium weinig

ran elkaar verschillen.

[?cr11r 11 Ret N—gehlte per kg droge stof von gostheren gep'roe—
neerd er successiestadium hij de drie N—voorzieningen.
(A=jong; B=oud; 0= 1 rum N; 1= 10 rpm N; 2= 100 rpm N;
VT= voortop; TF= toppor; NT= neton;
— = zonder R. ngustifolius; + met R. nrustifolius)

Wonneer men de N—gehaltes ner kg droge stof omzet in N—ge—
holtes rer nlont krijgt men de gegevens die vermeld stoan in t—
hel 7. Als men deze tabel hekijkt ziet men dat hoe hoger de N—
voorziening is des te hoger hot N—gehalte per plant is. 00k peldt
in hel; olgemeen dot do gastheren die niet gepa.rasiteerd worden

pJ

c4I

/'.

I coo

bOO

500
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ri be1 7. N—gehalte per plant vEin de gastheren bij de drie N—
voorzieningen en de twee leeftijden (in meq N).
(A=jong; B=oud; — niet gepsrssiteerd; + = wel geoa—
rasiteerd; 0= 1 ppm N; 1= 10 ppm N; 2= 100 nnm N;
Lp=L. nerenne; Er=E. repens; Ro=R. obtusifolius; P1=
P. lanceolata; Rr=R. repens; Ao=A. odortum; Cp=C. p—
lustre; Cn=C. nigra; Ja=J. acutiflorus; —.—— = niet
aanwezig; x= te weing droge stof om een bepaling te
kunnen doen)

st—
eer A A A A A B B B B B B

Ljfl 0.06 0.53 0.35 9.17 6.32 0.21 0.17 0.77 0.84 9.62 8.64
0.11 0.83 —.—— 5.20 4.18 0.28 x 0.81 0.56 6.15 —.——

RO 0.31 0.86 —.—— 7.37 6.92 1.08 —.—— 2.01 —.—— 19.59 18.15
p2 0.24 1.12 —.—— 10.17 —.—— 0.43 —.—— 0.83 —.—— 8.43 —.——
Rr x x 0.46 4.62 3.54 0.15 —.—— 0.20 0.29 5.03 6.30

0.09 0.41 0.39 5.64 7.03 0.32 —.—— 0.71 —.—— 9.96
x x x x x 0.29 —.—— 0.33 —.—— 0.83

cr1 0.11 0.41 —.—— 5.23 3.29 0.56 —.—— 0.88 0.72 8.82 —.——

0.11 —.—— 0.19 —.—— 0.53 0.98

aoor R. Eingustifolius een hoger N—gehalte hebben dn de gastheren
je wel geparasiteerd worden (hij dezelf'de leeftijd en N—voorzje—
fling).

WEinneer men doze gegevens ook groeDeert ner successiestadjum
krijgt men bijiage hA. Deze gegevens zijn grafisch weergegeven
-i figuurl2. Hierkan men ook geen verschillen ontdekken in het
n—geh1te vn do gEistheren ner successiestadium. In bijla.ge 11B
5-pn de N—gehEiltes per p1nt vn de gehechte rnte1ars vermeld,
en deze zijn hovendien opgesnlitst nor suecesiestadjum. T)eze ge—
gevens zijn grEifisch weergegeven in figuur 13 en 14. Hier blijkt

ujt dEit het N—gehalte per niant het hoogst is bij jonge gastheer—
pl?nten en een N—voorziening van 100 opm N. Men kan geen verschil

onderscheiden in het N—gehEilte ner niant WEinneer men dit onsnlitst
ner successiestidiujn.
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Figuur 13. Het N—gehalte per plant van gehechte ratelrs bijverschillende astheren, leeftijd van die gastheeren N—voorziening. (A=jong; Boud; 1 = 10 iiim N;2 = 100 ppm N)

1'

Figuur 14. Het N—eh:-lte ner lant vn geheclite ratelars bij
verschillende jonge gastheren, een N—voorziening van
100 ppm N, wanrbij de gastheren ge'roepeerd zijn per
successiestadium.( =
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HOOFDSTUK 4: DISKUSSIE

flit hoofdstuk is net als het vorige ingedéeld in twee delen,

i-let eerste deel behandelt de proef met S. hermonthica, het tweede

de nroeven met R. angustifolius.

4.1. De nroef met S. hermonthicn.

Dc oorznak van het mislukken van de nroef met jonge kiemnian—

ten van P. tyDhoides moet waarschijnlijk gezocht worden in do la—

ge temDeratuur in de kas. Strigazaad verinngt nameiijk een temDe—

ratuur van 33 0Q om te kiemen, te hechten en verder te groeien

(Reid & Parker, 1979), terwiji de temDeratuur gedurende die neri—

ode niet boven de 25 °C uitkwam. 1k heb de proefopzet wel gedu—

rende vijf dgen in een kiernkast van 35 0C geet, mapr deze neri—

ode bleek te kort te zijn voor kieming, hechting en verdere groei

v2n S. hermonthica. Door het misiukken van deze serie kn ik

siechts lets zeggen over de invioed van de N—voorziening op de

hechting en groei van S. hermonthica.

Last (1960) vond dat een vroege. N—gift een negatievere

invioed had op S. hermonthica dan een late N—gift. Uit mijn

resultaten blijkt dat er een soort optimum voor S. hermonthica

j wat betreft de N—voorziening. 00k blijkt dat de N—voorziening

een grote invloed op de hechting en het bovenkomen va.n S. hermon—
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hica heeft, maar dat de invloed van de N—voorziening op de op—
brengst van S. hermonthica verwaarloosbaar klein is. Dit zou
een reden kunnen zijn voor de resultaten van Last (1960).

Younis & Agabawi (1965), Agabawi & Younis (1965) eh Ogborn
c Mansfield (1979) signaleren alien een negatieve invloed van een
ihogere N—voorziening op S. hermonthica en een positieve invloed

op de gastheer (in him geval was dit Sorghum vulgare). Uit rnijn
Tesultaten kan men hetzelfde konkluderen voor mijn proef. Boven—
dien kan men uit do resuitaten denegatieve invloed van S. her—
ynorithicn. op P. typhoides zien. Aren zijn bijvoorbeeid wel aanwe—
ig bij niet geparasiteerde P. typhoidesplanten, maar zijn to—
—tanl afwezig bij geparasiteerde P. typhoidesplanten. De gewas—
Teduktie tot 65% (Bebawi & Farah, 1981b) wordt zo iets begrij—

ijelijker.

iVien knn dus stellen dat een vroege en hoge N—gift een

iaegatieve invloed heeft op de vestiging van S. hermonthica en

een nositieve invloed op de opbrengst van P. typhoides. Dit pleit

dus voor het gebruik van (kunst)mest. Aangezien lcunstmest nogal

c-uur is en de kleine boerenbedrijfjes in tropisch Afrika en India

geen geld hebben, is kunstmest strooien geen oniossing. Men kan

echter wel denken aan 'mixed cultures' met vlinderbloemigen

(leguminosen), nangezien deze planten stikstof uit de lucht kun—
rien binden ann de grond. 1k denk hierbij onder andere aan cow

-jea (Vinea unguiculata), die wel geparasiteerd kan worden door

$tria gesnerioides (Okonkwo & Nwoke, 1975) en woarvan het be—

1end is dat doze dent de kieming van S. hermonthice wel kan in—
duceren, weardoor or hechting op kan treden, maar waarbij S.

hermonthica niet tot bloei kan komen (een soort 'trap crop')

(Doggett, 1965). Ogborn vermeldt dot 'mixed cultures' reeds wor—

den toegepast in die gebieden, omda.t dot een goede methode is

-s.roor kleinschlige landbouw, maar helaas is mij niet hekend welke

gewassen dsnrvoor gebruikt worden. Zeif pleit ik voor een 'mixed'

culture' van P. tynhoides en een vlinderbloemige.

4.2. Pe proeven met R. angustifolius.

4.2.1. Vitaliteit van de gestheer.

anneer men erva.n uitga.at dat hot drooggewicht van een niant

n meat is voor diens vitaliteit, den blijkt (tabel 6) dat do
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ita1iteit van de gastheer positief gekorre].eerd is aan diens
teeftijd en aan de N—vborziening. De vitaliteit van de gastheer

daalt echter niet, wanneer deze geparasiteerd wordt door R. an—

ustifolius, dit in overeenstemming met We'oer (1976) en in tegen—

te1ling tot Tolwinska (1962) en rvyzinnty (1975). Dat de vitali—

-eit van de gastheer de opbrengst van R. angustifolius daarente—

gen wel belnvloedt, was reeds bekend (de Hullu, 1984b), mear ook

Iiechting en overleving lijkt daardoor belnvloed te worden (ri—

guur 4 en 8, een lage N—voorziening geeft het kleinste aantal en

de lichtste R. angustifoliusplanten, bovendien is de deling van

I-e-t santal gehechte ratelears bij 10 ppm N groter dan bij 100

-ppm N). Soms echter is de serfte van R. angustifolius ookte

sTijten aan besohaduwing (F. lenceolata) of sterfte van de jonge

gastheer (R. repens en C. nalustre). Op de invloed van oudere

gastheren, die een hogere vitaliteit hebben dan jongere, wordt

in, 4.2.3 ingegaan.

4.2.2. De kwaliteit van de gastheer.

Op basis van dit onderzoek (figuur 2 en 6) kan de volgende

indeling in gastheren gemarkt worden 1):

goede gastheren — L. perenne, E. repens, R. obtusifolius,

IR. repens en C. nigra

slechte gastheren — P. 1anceola.ta: A.. odoratum en C. palustre,

De Hullu (1984b) en ter Borg (1972) geven eveneens een indeling

in goede en slechte gastheren. De Hullu (1984b) wijst erop dat

gastheren uit het begin van de successie goede en gastheren uit

de late succesaie slechte gastheren zijn. Uit dit onderzek blijkt

dat dil grotendeels overeenkomt, de enige uitzonderingen zijn

P. lanceolate (topponplant) en C. nigra (netopplant). Ter Borg

(1q72) noernt da-rentegen P. lanceolate een zeer goede gastheer,

evenals A. odoratum, wet Thor deze results-ten zeker niet onderschre—

yen ken worden. Genetische veranderingen van de gastheer kunnen

hierbij een roTh snelen (vgl. Wilson—Jones, 1955, voor Striga). We--

her (1976) vernie]dt dat er een haustorin yen Rhinanthoidea.e

gevonden zijn in het veld or C. nalustre, waardoor deze plant

dus in de ketegorie siechte gastheren valt.

1)J.acutiflorus is niet ingedeeld, omdet de serie met kimnln—
ten mislukt is. Ivien zou echter kunnen overwegen J. acutiflorus
in te delen bii slechte gestheren, aengezien J. ecutiflorus
zich vegetatief voortplant in de medelanden (Bkker, 1981) en
R. angustifolius dus slechts te meken heeft met oude gastheren

van J. acutiflorus, wanrop zij slecht hecht en groeit.
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4.2.3. Leeftijd vsn de gastheer.

Zowel van Dieten (1974) als de Hullu (1984b) wijzen erop

evenls in dit experiment is aangetoond, de ieeftijd van

aegasther een negatieveirivloed heeft op de groei win R. Pngus—

tifo1ius. Uit dit experiment blijkt dat bovendien geldt dat de

leeftijd van de gsstheer de hechting negatief beinvloedt. Van

rieten hekeek het verschil tussen 0 en 4 weken oude gastheren, ge—

gevens die niet vergelijkbear zijn met dit onderzoek, de Hullu

1hd disrentegen wel een vere1ijkbare proefonzet.

Deze invloed win de leeftijd kan niet verklaard worden

door de vitaliteit van de gastheer (deze is juist hoger bij oude

Lan-ten dsn bij jonge (tsbel 6)). Pe oorzek moet eerder gezocht

r.oröen in het "kwetsbasrder" zijn van kiempThnten in vergelijking

met oude pinten voor veranderingen in het milieu. Zelcerheid hier—

omntrerit bestaat echter rllerminst.

4.2.4. Pe N_vooriening.1)

Brugman (1983) vond dat een N—deficintie een katastrofale

invloed heeft oii de onbrengst van R. angustifolius. Zowel de

Hullu (1984b) ala Brugman (1983) vonden een hogere opbrenpst

yen R. angustifolius, wanneer deze een leguininose ala gastheer

ehrujkte. Yeo (1964) vond hetzelfde voor Eunhrasja. Alle drie

schrijven ze dit effekt toe aen het N—bindend vermogen van legu—

minosen. Uit cUt experiment hlijkt dat de N—voorziening een

nositief effekt heeft on de hechting, overleving en opbrengst van

R. angustifolius. Pit zou te maken kunnen hebben met en boger

N—gehelte win cle gastheerspruit (t'hel 7). De gastbeerkv'aliteit

echter lijkt niet afhenkelijk te zijn van het N—gehalte win de

spruit, evenmin is de leeftijd (tussen de gestheren onderling

is p'een versehil te ontdekken in N—gehnltes, bet N—gehalte win

oudere planten is juist hoger den dat van jonge nlnnten, terwijl

de onbrengst win P.engustifolius juist lager is). !Tet is dus niet

-lleen een invloed win het N—gehalte, ook andere oinstandigheden

1) Bij de bending van de invloed van de leeftijd en de N—voor7ie—
ning op het drooggewicht van R. angustifolius is de N—vo'rzie—
ning van 1 pnm N niet meegerekend, omdet er bij de serie met
jonge nianten slechts 1 rte]ar gehecht wa.s en bi.i de oude
serie slechts drie, That geen hetrouwbare konklusies toe.



—31--

-pe1en een rol. En optimumkurve zoals bij S. hermonthica is

-ier niet gevonden. Pit k'n echter liggen an de keuze van de ver—

chil1ende N—voorzieningen' Het kan zijn dst men wel een ontimum—

lcLlrve vindt wanneer men nndere N—voorzieningen gebruikt.

.2.5. De worteldikte vn de gastheer.1)

T)e invloed van de worteldikte van de gastheer op R. sngus—

- ifolius is onduidelijk. Verchil wordt slechts iangetoond in

-tviee gevallen, mar voor n geval kan dit een gevoig zijn vn

e reeds eerder gememoreerde beschaduwing en sterfte vn de gast—

eer, die juist plaatsvindt bij gastheren met dikke wortels en

ardoor de invloed van de worteldikte vertroebelt. In het andere

,-evsl (fig. 10) is het verschil vrij klein en harde konklusies

unnen daar zeker niet uit getrokken viorden..

_2.6. Oecologische interpretatie. 2)

In het veld stelen de eerste vier bovengenoemde omstandig—

heden (vitsliteit, kwr'liteit en leeftijd van de gastheer en de

_voorziening) een grote rol. Wanneer men de gegevens vn dit ex—

eriment nar het veld gsat vertalen (zi het met de benodigde

voorzichtigheid), dan ziet men dat de vitaliteit dankzij de nog

relatief hoge N—voorziening in de voortop groot is vergeleken

met de latere successiestadia. T)e Hullu (1984b) vorid al dat de

ga.stheerkwaliteit tijdens de successie afneemt. Al deze omstnndi—

heden hebben een rositieve invloed op R. angustifolius tijdens

het begin van de successie (tahel 4) wat de hechting betreft. Wt

1 )
Met de interpretatie van tbel 4 en 5 moet men voorzichtig
zijn, sangezien hier hij de smenstelling yen de successiesta—
die een vermenigvuldiginp is toegepast, die missehien niet he—
1emal terecht is, en er bovendien een overlnpring is tussen
cle voortop en dunrie wortels enerzijds en tussen de toppoo en
naton en de dikke wortels anderzijds.

2) Kijkt men near fig. 9 tote: 1 dan vi jst de IVann—Whitneytest ui-t
dat he-t gewicht van R. angustifolius gehecht nn gastheren uit
de voortop signifikant groter is den dat vnn R. engustifolius
gehecht aan gastheren uit d.c neto. Fig. 9 leat juist zien dat
het gemiddeld gewicht van R. angustifolius uit de natop hoper
is dan dat vn R. nngustifolius uit de voorton. flit is een ge—
voig van de testmethode en de grote varietie. De Mann—Whitney—
test is gebaseerd o een 'rank—order systeem' en d.anrmee ver—
doezel je grote verschillen in gewicht. Zeif vind ik het geen
overtuigend verschil en zal er verder ook geen konklusier :afl
verbinden.
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b-reft de opbrengst van R. angustifolius (fig. 9) is deze in—

vioed niet duidelijk. Dc leeftijd va.n de gastheren speelt daaren—

tsgen in dit experiment een grote rol. Men ziet (tabel 4 en fig. 9)

H. angustifolius een hogere oDbrengst heeft wanneer hij gehecht

j an nude gsstheren uit de voortop (bovendien is het aantal ge—

hechte ratelnars groter) dan vvanneer dat het geval is on oude

gstheren uit de latere successie stadia. Bovenstaande ]eidt tot

d volgende hynothese.

In het begin van de verschraling (de voo±top) vestigt R. an—

gustifolius zich in de madelanden en breidt de populatie zich

arigzamerhand uit, hechtend op zowel jonge als oude planten. Jonge

gstheren zijn sanwezig, aangezien er een wisseling van planten—

soorten optreedt (Bakker & do Vries, 1983). Na verloop van tijd

(do toppop) lenen oude gastheren zich rninder voor hechting en

wordt R. angustifolius grotendeels aengewezen on jonge ga.stheren.

Tel/ens doalt de gastheerkwaliteit (de Hullu, 1984b) en eveneens

a1t door de verschraling de N—voorziening (Bakker, 1982), wat

via de daling van de vitaliteit van de gs.stheer een negatief ef—

fet heeft op de opbrengst van R. angustifolius (de planten worden
kielner). Wanneer men nog verder goat in de successie (de natop)
wordt de vegetatie sta.bieler (Bakker & de Vries, 1983) en dit zou

tot gevolg kunnen hebben da.t er jarlijks minder kiemplanten in

de vegetatie verschijnen en/of een lager overlevingssucces voor

jemplanten ontstaat. Dit zou betekenen dat R. angustifolius, die

in do natop vrijwel geheel op jonge (kiem)planten angewezen is

orn ols gastheer te gebruiken, een lagere dichtheid krijgt doordat

het anta1 potentiële gastheren a.fneemt. Over dit lantste besta.at

echter geen zekerheid. Wel wordt hier momenteel onderzoek naar

gedan door Muller en Hoogveld, ma.ar hun onderzoek is helas nog

niet fgerond.

Boklcer (1982) vermeldt dat kieming steeds in open zodes

nltsvindt. Pit zou kunnen hetekenen dat R. angustifolius de

grootste kans op hechtingssucces heeft in open zodes. Oosterhan

(1B3) en de Hullu (1984a) hebben dit onderzocht. Dc kieming van

R. angustifolius bleek wel hoger te zijn in onen zodes den in

dichte zodes, maar voor do overleving was geen verschil sen te to—

nen. Pit kan echter eon gevoig zijn von grote temperotuursschomme—

lingen, die eon negatieve invloed hebben on de overleving van R.

engustifolius (T)utman, 1984). Verder onderzoek zal misschien ujt—

sluitSl geven.

Al met al Icon men konkluderen dat het populatieverloop van R.
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ngustifo1ius van veel faktoren afhankelijk is. De hier onderzoch—

—te faktoren lichten slechts een tipje van de sluier op.
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Bijlge 1. De samensteflingen van de gebruikte voedingsoplossingen,

alles per liter H20.

1 ppri N: 0.05 ml 0.1 M NH4NO3; 0.65 ml 1 M KH2PO4; 3.005 mlO.5M K2304;

0.07 ml 1 M KNO3; 2.0 ml 0.1 M KOH; 1.13 ml 1 N MgSO4;

127 ml 0.01 M CaSO4; 1.25 ml 1 1'/I Cad2; 0.1 ml sporenelement—

oDlossirig; 0.1 ml ijzercheltoplossing.

10 pr-1 N: 0.06 ml 1 N NH4NO3; 0.65 ml 1 N KH2PO4; 2.34 ml 0.5 M K2S04;

0.54 ml 1 N KNO3; 0.20 ml 0.1 N KOH; 1.13 ml 1 N MgSO4;

127 ml 0.01 N CaSO4; 1.25 ml 1 N CaCl2; 0.1 ml sporenelernent—

oplossing; 0.1 ml ijzerchelatoplossing.

100 N: 0.59 ml 1 N NH4NO3; 0.65 ml 1 N KH2PO4; 2.34 ml 0.5 N K2S04;
0.76 ml 1 N KNO3; 2.0 ml 0.1 N KOH; 2.54 ml 1 N Ca(N03)2;
1.13 ml 1 N MgSO4; 0.1 ml sporenelementoplossing;

0.1 ml ijzerchelaatoplossing.



jj1age 2. Lengte van de plant, lengte van de bloeIwijze, droog—
gewicht van de spruit, het N—gehalte per kg droge stof
en het N—gehalte per plant van S. hermonthjca en P.
typhoides.(SH = S. hermonthica bij 1 ppm N; SH1 =
S. hermonthic bij 10 ppm N; nr. = nummer van de pot;
a t/m e zijn de nummers van do Strigaplanten uit 4n
pot; PT0 = P. typhoides bij 1 ppm N; PT = P. typhoides
bij 10 ppm N; PT2 = p. typhoides bij 100 ppm N;=
gero sit eerd)

.. S-triga hermonthica.

nr. lengte lengte gew. meq N per meq N per
(mm) bl.(mm) (g) kg dr. stof plant

3 648 1298 2.84 642 1.82
2a 617 696 1.45

)
—1

?b 382 145 0.21Ju1

3H1 2c 468 164 0.36 699 0.90 + 1.13
SH 2d 441 219 0.39

2e 774 2223 4.03
)

3a 660 2168 3.20 )SH1
k 669 2.05 + 0.123b 761 2150 2.94 —

4a 879 2201 2.60 )SH1
585 2.17 + 0.9241 690 '15Q8 '1.82 ) —1

B. pennisetum typhoides

nr. lengte aantol gew. meq N per meq N per
(mm) aren (g) kg dr.st. plent

1 1054 1 6.43 255 1.64

yr0 2 686 1 5.92 284 1.68
3 395 0 0.95 372 0.35
1 1195 2 12.74 231 2.94
2 590 0 3.24 334 1.08

PT' 3 565 0 2.42 237 0.57
PT' 4 601 0 3.43 261 0.90
PIP2 1 2040 1 63.21 490 30.97
PP2 2 2118 4 74.70 472 35.26
PP2 3 1545 2 55.11 489 26.95
P1'2 4 1965 3 66.06 501 33.10
PP2 5 1430 2 60.41 691 41.74
pp2 6 2245 5 61.45 533 32.75



21 dagen na het in—

van de ratelaars.

A0 A1 A2 B0 B1

2 9 2 7 4

1 3 4 5

50 dagen na het inzetten

van de ratelaars
A0 A1 A2 B0 B1 B2 A0

1 11 2 2 1 2 I

o i 4 6 o
— —

— 0 0

— -
— 0 o

6 11 8 1 1 2

o 9 1 0 0 0'
o 0 8 — — —

o 1 2 0 0

65 dagen na het inzetten

van de ratelaars (oogst)

A1 A2 B0 B1

0

2

0

0

1

0 5 2 2 1 2
0 0 5 1 5 0

ijlage 3. Het a-ntal gehechte ratelaars bij versehillende gast-.heren, leeftjjd van die gasther en N—voorzjenjngen(R=jong; B=oud; 0 = 1 rnm N; 1 10 ppm N; 2 100N;Lol=L. perenne; Ely=E. repens; Rtun=R. ObtUSjfO1j5;Pla=p. lanceolats; Ran=R. repens; An-t=fl. odoratum.Car=C. nigra; Cal=C. palustre; Jun=J. aCUtjf1orus,

35 dagen na het inzetten
van de ratelaars

B2 'A0 A1 A2 B0 B1

2
: 2 11 3 2 3

— — — — —

12 4- 3 4 1 0 10 -. —

7 0 0 0 1 3 0 0 0
3 0 1 0 i 6 15 6 4 4
6 0 0 0 2 11 3 0 0
7 2 4 o — —

— 2 3
0 0 0 o:..5 6 6 0

Lol

Ely

Rum

Pla

Ran

Ant
Car

Cal

2 2

6 10

o 0

1 3

1 4

0 0

B2

2

— —

Lol

Ely

Rum

Pla
Ran

Ant
Car

Cal

B2

1 0 9

0 0 0
0 5 7
0 3 1

0 0 7

0 1 1

0 0 3

0 0 0
0 1 1

0 0 0
0 2 0
0 0 0;:r7;;-;:;;:----:---;-

inzettefl inzetten (oogst)

Jun

B Bi B2

J

Bi B2

/

Bo B B2



Bijlage 4. Het maximale anta1 gehechte ratelaars bi verschil—
lende gastheren, leeftijd van die gastheren en N—voor—
zieningen. (zie voor de verkiRring der tekens bijiage 3)

A0 A1 A2 B0 B1 B2

Lol 2 11 3 7 4 2

1 3 5 5 6 0

Rum 2 2 12 4 3 4

Fla 5 10 7 0 0 0

Ran 6 15 8 4 4 2

Ant 2 11 6 0 0 0

Car 1 4 8 2 4 0

Cal 5 6 6 0 0 1

S



Lol A1 >Lol A0
Lol A1 Lo1 A2
Lol A1 ,Lo1 B1
Lol B0L0]-B2
Lol B0 7L01 A0

Pla A0 -:,Pla B0
Pla A1 7'Pla B1
Pla A2..7Pla B2

A1-"CalB1 3€3€

A2> Cal B2

A0'1Y A0

A0 ,.Car A0

Ely B1Ely B2

Ely A2>Ely A0
Ely B0Ely A0

Ran A1>RanA0

Ran A1?Ran B1

Ran A2Ran B2

Car A2.Car A0

Car A2Car B2 3E€

Pla A1Ely A1

Pla Ai?Rum A1

Pla A1�Car A1

Rum A2'Lol A2 €c

Rum A2?Ely A2 ;€

Ely B1�Pla B1

Ely B1Ant B1

Ely B1>Cal B1

Lol B0,"Pla B0

Lol B0Ant B0

Lol B0'Cal B0

Lol B0.'Car B0

3€

3€

3€

3€3E

3€

3E*

3E3E

3€

Bij1e 5. Signifikante verschillen wat betreft het antal gehech—te ratelars. (A=jong; B=oud; 0= 1 ppm N; 1= 10 ppm N;
2= 100 ppm N; Lol=L. perenne; Ely=E. repens; Rum= R.obtusifolius; Pla=P. lanceola-ta; Ran=R. repens; Ant=A,odoratum; Car=C. nigra; Cal=C. pnlus-tre)

A. Het maximale aantal gehechte ratela;rs.
3E3€

x

3€

3€

3€

3E3E

3E3€

3€

3€

3€

3€

Ruin A2'Rum A0
Rum A2>Rum A1 3€€

Rum A2yRum B2 3€€

Ant A1Ant A0
Ant A1)Ant B1 3E3E

Ant A2?Ant B2 3E3E

3€ Ran A0Ely A0 3€
3€ Ran A0,Car A0

Cal
Cal

Pla
Pla

Lol

Lol
Lol

Ran
Ran

Ran

Ran

Cal
Cal

Ant
Ant
Ant

A17.E1-Y A1.

A17RU1T A1

A17Car A1

A1.? Ely A1

A171Ufl1 A1

A1?Car A1

A1.?Cal A1

3€

3E3€

3€

3€3E

3E3€

3E3E

3€

A0Ely A0

A0 Oar A0

A12E1y A1

A1,Rum A1

A1Car A1

3E3€

)E3€

3€3€

L011

Ant1
?

>

D012
Ant0

3E3€

3E3E

Rum2

Rum2

>

7

Rum0

Rum1 3€3E

Ran1

Ran.

>

'

Ran0

Ran2

Lo10 ? Ant0 3€ Ran1 > Ely1 Ran2 > L012

Lol0 7 Car0 3€ Ran1 , P1a1 3€ Ran2 7 Ely2

Ran0 Ant0 3E3€ Ran1 ' Rum1 3E3€ Ran2 7 P1a2
Ran0 .' Car0 3€ Ran1 ' Cal1 3€E Rand ' Ante

Lo11

Lo11
7 RUIn1

Cal1

3E3E Ran1 ' Car1 Ran2

Ran2

7 Cal2
Car2

)E3E

3E3E

3€.

3€

3€

3€



Vervo1 bijiage 5A.

Pla A> Ipla B 3E3f

Cal A Cal B 3E€
Ran ARan B Ant AAnt B w€

Loll BPla B
Lol B7Ant B
Lol B7Ca1 B

Lol B"Car B

Car A.>Car B x

Ely B?Pla B x€
Ely B7Ant B 3€€

Ely B-'Cal B 3E3E

Rum B?PJa B 3€3€
Ruin r1t B 3€3E

Rum B?'Cal B 3€3E Ran B'Pla B
Ran B>Ant B

Ran BCal B 3E3€

Ruin A2Ant A2
Rum A2,Pla A2 3€3€
Ruin A27Ca1 A2

Lo11 > Ruin1
Lo11 > P1a1
Lol1 > C2l1
Ely1 • Cal1

Ran 'Ely
Ran 7 Pla

Ran Ant
3E3€ Ran ? Cal

Rum A2Rum A0
Ruin A2Rum A1 3E3€

Ran A27P1a A2

Car A2.>Car A0
Car A2Car A1 E€
Car A2lCar B2 3E3€

Cnr A22 Pla. A2

Rum2 , Ant
Rum2 Pla
Rum2 Cal2
Rum2 7 Lo12

Ran2 > Ant2 3€

3€

3€3E

3€

3€

Pla A?JlY A X3E

Ant AXIY A

Ran A7E1y A
Ran A)Lol A
Ran A?Rum A

Ran A7Ca1 A
Ran A?Car A

3€3E

3€

3€

3€

Lol > Cl

1 7Q X3E 2 > 0

3E3E Ran Car
3E3€

A >B 3EE

Ran A2>Ran A0 EE

Bijlage 5B. }let sLantal.gehechte ratelaars bij de oogst (na 65 dagen).

Ely1 ;' Ely0
Ely2 -> Ely0

3€* Ruin,. .> Rum0

3E3E Rum 7 Rum1

Ran1

3€ Ran2

3€

3€ Ran2

3€ Ran2

Car2
3E3E Care ? Car1

7 Ran0

> Ran0

7 P1a1

.> Rum
> Cal1

;' Pla
Cal2

Ely2 ? Ant2
Ely2 Cal2

)E3E

3€

3E3€

3€

3E3€

3€3€

3€

Car2 ? P1a2
Car2 Cal2
Car2? Ant2

Ran A ?Ran B 3€X Ruin A lRum B Car A Car B 3€



Vervol—g bijiage 5B.

Lol A Pla A 3€?E

Lol A Cal A 3€

Car A']?1a A €*

Car A? Cal A

Ruin A.Pla A 3E3€

Rum A'Cal A 3€3€

Rum AAnt A 3€

Ran AP1a A €*
Ran A)Cal A 3E3E

Ran AEly A
Ran AAnt A

Ely B?Pla B *3f

Ely B?'Ant B 3E€

Ely B.'Cal B E*

Car , Pla 3E3€ Car 7 Cal 3€

0 E€ 2 O E€ 2 ' 1 A ? B

52 signif±kantjenjvo
3€ =1ofo signif±kntjenjvo

Lol Ant 3EE Ely ' Ant x Rum ' Ant x Ran ? Ant 3E3E

Lol Pla 3E3€ Ely Pla Rum ? Pla Ran ' Pla
Lol Cal 3E3€ Ely ? Cal 3E3€ Ruin ' Cal Ran '



Bi_. jiage 6. Sigrilfikante verschillen tussen de successjestadja
wat betreft het a:4ntal gehechte ratelaars, en signi—
fikante verschjllen tussen de worteldjktes vat betreft
het aantal gehechte ratelaars. (vt=voortop; tp=toppop;
nt=natop; A=jong; B=oud; 0 1 ppm N; 1 = 10 pnm N;
2 = 100 ppm N)

A Het maximum anta1 gehechte ratelaars.

t A0>vt A0 ** Vt B0)tp B0 vt B1'>tp B1 x
t A0)nt A0 Vt B0nt B0 c€ vt B1) nt
tp A1 >vt A1 tp B0)nt B0 tp B1>nt B1
tp A1 )nt A1 c€

nt;0 tp1 ' vt.
nt c to1 nt1

tn A ) vt A x* Vt B > tp B E€ tp B ) nt B
tD A > nt A €* Vt B ' nt B

Vt > nt tt > Vt t > nt

B. Het annt1 gehechte ratelaars bjj de oogst.

vt A2 >nt A2 xc vt B1 >tp B1 Vt B2 >tp B2
Vt >tD I3 E3E Vt B1 > nt B1 vt B2 > nt B2 3EE

vt B0 ?nt B0

vt0 tp0 vt1 ? nt1 Vt2 > to2

vt0 > nt0 Vt2 ' nt2
nt A Vt B > t B Vt B nt B

Vt > tp vt > nt tr nt niet sign.

dun >dik f

5% signifikintienivo
10% signifikntienivo



Drooggewichten van de spruit van de gastheren blj ver—
schillende N—voorzienjngen (A=jong;B=oud; 0 = 1 ppm N;
1 = 10 ppm N; 2 = 100 ppm N; Lol=L. perenne; Ely=E.
repens; Rum=R. obtusifolius; Pla=p. lanceolata; Rn=R.
repens; Ant=A. odoratum; Car=C. nigra; Cal=C. palustre;
Jun=J. acutif1orus;k= geparasiteerd; —..—— bij deoogst niet meer anwezig) -

Bi jiage 7?.

gast- nr A0

heer

A1

0.49

0 .37

0.85

0..1 1

0.24k

0.42

0.66k

0.41

0.37

0.25

B0

0.21
0.12"

0.16

0.22

0.18

0.28

0.17

0.25

0.22

0.23

Lol

Ely

Rum

0.11

0.02

0.07

0.09

0.03

0.05

0.04

0.14

0.04

0.04

0.15

0.. 12

0.08

0.03

0..07

0.18

0.13

0.22

0.05

8.46

4.23

4.66

6.09w

7.97

5.24

9.41

9.48

8.00

5.35

3.39I

1 .97w

6.65*

3.28

6.95

0.55

5.37

7.05

5.12

B1

0.69

0.96

0.61

0.90

1.18

1.34

1.06

1 .12k

1.07

0.81

0.78

0.97

0.95

1.31

0.77

0.82

0.88 '

0.71
1.54 ••

0.75

B2

9.36
7.57k

10.91

10.45

7.97

8.97

7.64

9.35

10.22

9.06

4.74

5.37

5.33

6.53

6.02

5.72

3 ..08

5.46

7.33

6.49

-1

2?

7

9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

'1

5

6

7

8

9

0.55

0.68

0.32

0.87

0.81

1.37

0 .8 9

1 .02

1.20

0.36

0.42

0.48

0.48

0.29

0.35

0 ..5 1

0.41

0.29
0.59*

0.80

0.59

0.64

0.53

0.54

0.15 0.68

0.13 0.64

0.18 0.69

0.20 0.55

10
Q37*

0.69

4.90 0.34 4.94 17.40

5.63 0.32 0.31 21.06

5.20

4.52*

4.39w

4.67

4.77

2.40

0.09

0.41

0.28

3.67

0.44

0.54

0.53

0.44

0.72

18.40

4.79k
19.67k

8.35

6.01
3.77''
4.71
4.32

3.28

0.23

0.22

3.27

0.48

6.18

17.59

6.46



vervoig bijiage 7

gast- ni
heer

A0 A1 A2 B0 B1 B2

0.3Q
0.19
0.02
0.47
0.36
0.1 2
0.11
0.06
0.11

0.52

0.90
0.89
1 .09
0.91
1.58
1.51
1.56
1.47
1 . 34

1 26

7.93
12.28
9.01

12.19
8.34
8.33
9.62
5.40

10.05
9.43

0.67
0.75
0.56
0.57
0.93
0.71
0.35
0.82
0.77
0.84

1.79
0.96
0.56
1.67
1.94
1.10
0.61
1.28
1.48
1.84

_.__ _.__•

-.—— 0.03
-.—— 0.01
-.—— 0.04
—.—— 0.02'
-.—— 0.00k

-1

ii-

8
10
I
2
3
4

6
7
8
9

10

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

Ran

Ant

—.—— 0.16 —.——

—.—— 0.14 0.49
0.23 0.17 0.23
6.86 0.18 0,17
3.80 0.25 0.15
5.28* 0.34 0.11
2.06 0.20 0.08
4.79 0.04 0.03
1.64 0.16 0.27
0.97k 0.07 0.28w

.5.43
4. .46

5.67
5 . 9_7

8.07
5.99
6.50
6.19
6.72
7.46

2.72
1 .04
1 .85
2.61
1 .75
6.08
4.99
5.74
4.59
4.36

9.29
1.65

10.64
10.58
9.06
8.95
3.41
8.69
7.56

10.75

0.00
0.01
0.02

0.08
0.07
0.08
0.07
0.07
0.05
0.06
0.05
0.12
0.01

o.14
0.05k
0.07*

0.19
0.36
0.39w

0. 25
0.25
0.37'
0.25
0.34
0.17

2.21
4.38
6.28
5.10
3.99
6.08
1 .62
1.63
4.50
4.04,f

0.16
0.32
0.36
0.46
0.44
0.55
0.21
0.26
0.22
0.39

0.19
0.12
0.21
0.66
1.52
0.99
1 . 30

0.66
1.27
1.52



VervoL bijiage 7

A0 A1 A2 B0

0.39
0.99
0.78
0.97
0.47
1.15
1.37
1.08
1 . 32

0.93

0.21
0.13
0.10
0.11
0.10
0.11
0.29
1 . 24

0.17
0.95

3.55
2.21

3.78
2.98
3.68
3.07
Q73*
1.72*
1.97
2.04

0.01

0.01
0.08
0.08w

gas 1; —

heer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cal 1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

Jun 1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

0.05
0.0
0.05
0.03
0.07
0.13
0.07
0.07

0.00
0.00
0.01

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

0.31
0.33
0.35
0.04
0.22
0.21
0.27
0.68

0.01
0.01
0.00

0.01
0.01

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B1

0.80
1 .03
1 .82
0.97
0.86
0.95
1.22
0.79
0.77
1.23

0.60
0.30
0.19
0.15
0.06
0.90
0.53
0.28
0.10
0.03

0.27
0.10
0.16
0.21
0.31
0.09
0.21

B2

6.78
6.16
8.28
7.96
6.43
6.18
5.38
7.12
6.59
7.45

0.22
0.13
0.42
1.37
0.81
0.88
0.34
0.31

0.12
0.08
0.27

1.40w
0.11
0.20
0.20
0.91

x

x

x

x 0.20
x 0.43
x 0.23
x 0.29
x 0.35
x 0.16
x 0.17



B. • 8. Drooggewich-ten van de spruit en het aantal bloeme van13 rg
R. angustifoijus bij verschillende astheren, ouderdomvan die gastheren en N—voorziening (A= jong; Boud; 0 =1 ppm N; 1 10 ppm N; 2 = 100 ppm N; Lol=L. pererine;Ely=E. repens; Rum=R. obtusifolius; Ran=R. repens; Ant=A. odoratum; Car=C. nigra; Cal=C. palustre; Jun=J. acuti—florus)

A. 0ggichten van de spruit van R. angustifoju3

nr A A A B B1 BgastheT
0 1 2 0

1

2

4

5

6

7
8
1

2

3
7
8
9

10

4

5

6
7
8
9

10

5

6
8

9
10
3

5

7
10

1

2

6

7
8
9

10

9
10
6

9

0.01

Ely

Rum

Ran

Jun

0.15
0.05
0.02
0.07

0..01

0.02
0.04
0.03
0.04
0.03
0.02
0.01
0.08

.02

0.47

0.07
0.30
0.10

0.02
0.04
0.15
0.19
0.19
0.24
0.24

0.28
0.12
0..19

0.41

0.03

0..15

0.06
1 15
0.56
0.77

0.01

0.04 0.12
0.02 0.04

0.04

0.04
0.10
0.07

0.01 0.11
0.03
0.05

0.03 0.10

0.01
0.01

0.04
0.02



Bij1age 8B. Aantal 'bloemen van H. angiistifoliuS.
,

gaheer nr. A0 A1 A2 B0 B1 B2

Lol 1 - 1 42
1

4 3.5 1O5
5 3
6 1

7 3
8

E]!y 1 1

2 0
3 0
7
8 35
9 2

10 1 5Rum 4 0
5 2 2
6 6
7 3
8 8
9 12

10 35Ran 5 1

6 2 10..5
8 2 5
9 1

Ant
10 9 13..3 2 2

5 2
7 1

10 5 1

Car 1 0
2 0
6 0
7 0
8 38
9 16.7

10 13
Ca]1 9 1

10 1Jun 6 0
9 0



Bijlage 9. Ret gemiddeld drooggewicht van de spruit van R. angus—
tifolius bij verschillende gastheren, verschillende
leeftijden van die gastheren, verschillende N—voorzie—
ningen en waarbij de gastheren zijñ opgeslitst naar
voorkomen in de drie successiestadia. en worteldikte
(in g).

9A. Ret gemiddeld drooggewicht van de spruit van R. angustifolius
bij verschillende gastheren, verschillende leeftijden van die
gastheren en verschillende N—voorzieningen. (A=jong; B=oud;
Lol=L.perenne; Ely=E.repens; Rusn=R.obtusifolius; Ran=R.repens;
Ant=A.odoratuin; Ca.rC.nigra; Cal=C.palustre; Jun=J.acutiflorus
( )= s...)

9B. Het gemiddeld drooggewicht vsn de spruit van R.
bi verschjllende leeftijden van de gastheer en
lende N—voorzieningen.(

( )=S.T.)

angustifolius
bij verschil—

1 iipm N

0,01
0.02 (0.02)

10 ppm N

0.04 (0.03)
0.05 (0.04)

100 ppm N

0.26 (0.28)
0.06 (0.04)

totral (van 10
en 100 prm N)

o.18 (0.24)
0.05 (0.04)

1 N

(0.01)0.03

0:02
0.01

100 pum Nga atheer

Lol A
Lol B
Ely A
Ely B
Rum A
Rum B
Ran A
Ran B
Ant A
Car A
Car B
Cal A
Jun B

10 ppm N

0.07 (0.06)
0.04

(0.03)

0.47
0.08
0.16

0.15
0.04
0.25
0.10
0.03
0.54

0.01
0.03

0.03
0.03
0.04

0.01
0.02

(0.01)

(0.03)

(0.00)

(0.06)
(0.13)

(0.09)
(0.01)
(0.12)

(0.45)

(0.01)

jong
oud
tot a 1 0.02 (0.01) 0.05 (0.04) 0.21 (0.26)



Vervoig bijl7ge 9

9C. Het gemiddeld droogewicht van de spruit van R. angustifo—
lius bij verschillende leeftijden en N—voOrzieningen waar—
bij de gastheren zijn gegroepeerd per successiestadium.(vt
voortop; tp=toDpop; nt=natop; ( ) S.D.)

10- pm N 100 ppm N t otaal

vi; jong
vi; oud
tp iong
tp oud
nt jong
n-i; oud

vi; tot.
tp tot.

nt tot.

0.07 (0.06)
0.07 (0.03)
0.03 (0.01)
0.03
0.03 (0.03)
0.01 (0.00)

0.07 (0.04)
0.03 (0.01
0.03 (0.03

0.18 (0.13)
0.06 (0.04)
0.25 (0.12)
0.10
0.39 (0.45)
0.03 (0.01)

0.14 (0.13)
0.22 (0.13
0.31 (0.42

0.15 (0.12)
0.07 (0.03)
0.13 (0.14)
0.07 (0.05)
0.24 (0.38)
0.02 (0.01)

0.12 (0.11)
0.12 (0.13)
0.19 (0.34)

91). Het gemiddeld drooggewicht van de spruit van R. angustifo—
lius hij verschiliend.e leeftijden van de gastheren en N—
voorzieningen, wa.arbij de gastheren gegroeoeerd zijn ner
worteldjkte. ( ( ) S.D.)

10 n'm N

dun jong 0.05 (0.05)
dun oud 0.07 (0.03)
dik jong 0.03 (0.01)
dik oud 0.02 (0.01)

dun tot. 0.06 (0.04)
dik tot. 0.02 (0.01)

100 pm N

0.17 (0.13)
0.06 (0.04)
0.37 (0.36)
0.05 (0.04)

0.14 (0.12)
0.30 (0.34)

totaal

0.12 (0.12)
0.07 (0.03)
0.24 (0.33)
0.04 (0.03)

0.1.1 (0.10)
0.19 (0.29)



Bilege 10 N—gehalte vende gastheren en de gehechte rtelars
bij verschiliende leeftijden van de gestheren en N—
voorzieningen(in meo N/kg droge stof).(A=jong; 13=
oud; R=R. ängustifolius;=.niet geparsiteerd;
+ = geparasiteerd; 0 = 1 pm N; 1 = 10 pm N; 2 =
100 npm N; x te weinig droge stof om een N—beDs.—
ling te doen; —— = niet asnwezig)

bA. N—gehlte yen de gs.stheren en de gehechte ratelnrs bij
verschillende leeftijden vsn die gastheren en N—voorzie—
ningen. (Lol=L.perenne; Ely=E.repens; Rum=R.obtusifolius;
Pla=F.lanceolata; Ran=R.repens; Ant=A.odorstum; Cal=C.na—
lustre; Csr=C.nigrs; Jun=J.a.cutiflorus)

Soort A A A A2 A RA1 2 B B B; 4 B B RB1 RBa

Lol 1029 11137 983 1314 i038 1784 2021 1015 977 802 71+8 1032 1020 x 2893

1035 960 -- 1102 1045 2#O9 717 x 867 574 1097 -- 1319 --

i+56 1343 -- i4o6 1556 -- 182 966 — 1121 -- 1409 1484 -- x

Pla 1028 896 -- 1398 -- — -- 620 630 -- 1348 --

x x 1346 1425 i-ii6 1889 1971 903 9 1025 1445 i44'+ x x

Ant 1416 1461 1312 1418 1740 x x 945 -- 842 1236

x x x x x x x 8'+3 -- io64 -- 1482 --

Car 1537 1379 -— 1615 1724 —- 1671 85 812 785 1292 —— x —-

Jun -- -- -— —— -- —— 905 976 —- 1253 1230 —— x

1013. N—gehnlte van de gastheren bij verschillende leeftilden vrin
die gnstheren en N—vonrzieningefl, -nrhi1 d. gestberen ge—
groeieerd in nr succensiestdium.

Stadium A A A A A B B B B B B

voortop
gemiddelde 1173 1147 983 1274 1213 899 977 930 661 1179 1252

stand0dev. 245 1192 -- 156 27 160 -- 169 123 202 328

toppop
gemiddelde 1028 @96 1346 1261 1116 761 . 775 1025 1397 i444

stand0dev0 -- —- -- 231 —— 200 —- 205 —- 69 --

natop
gemiddelde 1477 1420 1312 1517 1732 820 -- 924 785 1316 1230

s±and.dev0 86 58 —— 139 11 162 —— ii8 —— 113 ——



Bijiage 11, Het N—gehalte van de spruit per plant van de gasthe—
ren (gegroepeerd per successiestadiuni) en van do ge—
hechte ratelaars per gastheer en per successiestadi—
urn bij verschillende leeftijden van die gastheren en
N—voorzieningen (in mec N er plant). (A=jong; B=oud;
— = niet geparasiteerd; + = gepa.rasiteerd; 0 = 1 inm
N; 1 = 10 ppm N; 2 = 100 prrn N; vt=voortop; tp=top—
pop; nt=natop; Lol=L.erenne; Ely=E.repens;Hum=R.ob-.
tusifolius; Pla=P.lanceoiata; Ran=R.repens; Ant=A.
odoratum; Ca.r=C.nigra;Ca].=C.palustre;Jun=J.acutj_
florus)

hA. Het N—gehalte van de spruit pr plant van de gastheren
(gegroepeerd per successiestadium),

A A A A A B B B B B
vt 0.16 0.74 0.35 7.25 5.81 0..52 0,17 1.20 0.70 11.79 13.40
S.D. 0.13 0.18 —..—— 1.99 1.44 0.48 —.—— 0.70 0.20 6.98 6.72
tp 0.24 1.12 0.46 7.40 3.54 0.29 —.—— 0.52 0.29 6.73 6.30
S.D. —. 3.92 —.—— 0.20 —.—— 0.45 —.—— 2.40
nt 0.10 Q.41 0.39 5.44 5.16 0.32 —.—— 0.53 0.72 5.04 0.98
S.D. 0.01 0.00 —.—— 0.29 2.64 0.18 —.—— 0.32 —.—— 5.05 —.——

11B. Het N—gehalte van de spruit per plant van R. ngustifolius
ner gastbeer en per successiestadiurn,

A1 A2 B1 B2

Lol 0.13 0.95 x 0.23
Ely —.—- 0.39 0.11
Rum —.—— 0.27 —.—— x
Pla —.
Ran 0.06 0.47 x x
Ant x x
Car —,,—— 0.90 x

Cal x x

Jun —. X

vt 0.13 0.54 0.11 0.23
S.D. —.—— 0.36
tp 0.06 0.47 x x

S.D. .
nt x 0.90 x x

S.D.. .


