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5AIIENVATT ING.

Jan twee porcelen in hot Stroomdallandschap Drentse Aa is do bodomvrucht_

baarhoid vergoleken. Beide porcolen zjjn sinds 1972 in hat bezit van

Staat8bosbeheer. En van do percolen wordt twee keer per jaar gohooid,

hat andere wordt ongemoold gelaten.

NaaBt hot bepalen van soortensamonstolling, produktie van bovongrondse

bioma8sa, zaadkapitaal on nutrintenyehaltes van do bodom (zowel door

middol van indicatorwaarden van de or voorkomondo plantensoorten ala door

middel van bodamchomische analyse) van beido porcelen, wordon twoo oxpo—
rimentan uitgovoerd.

Ten oerste eon onthoudingsexperlment (do Bouma—Jansson proof): ringvormige

vegetatiozoden uit do boide porcolen worden op verschillonde voodingsop—

losmingan goplaatst om do relatiovo deficiéntie van N, P en K to bepalon.

Ten tweedo eon testplantenexperiment: Holcus lanatus, Rumex actosa en

Urtica djoica warden gobruikt om vermchillen in P—gohalte in do grond,

waarop aen P-gradient was aangebracht, tussen beido percolon aan to tonon.

Voor hot bepalon van de grootto van do P-gift word in eon bogeiojdend ex-

periment do mate van fosfaat fixatie door do grond uit do boide percelon

vastgesteld.

Karakterisering van do begintoestand geeft aan, dat hot maaiperceel meer

soorton bovat on mindor bovongrondso biomassa. Er bostaan groto verschil—

Ian in moortonsamonstelling en derhalvo in de vegotatiostruktuur.

Uit het Bouma—Janssen experiment blijkt, dat er voor wat betreft de rela—

tjovo doficiéntie van do macronutriCnton nauwelijks verschijlon aanwozlg

zijn. Do volgorda van doficintie is stikstof, kalium en fosfaat bij beide

parcel en.

loch zijn or aanwijzingen gevonden, dat do grond van hat perceel niets doen

bater outrinten beschikbaar ken stellen. Bovendien blijkt hat fosfeat—

fixerend vormogen van do grond ult hot porcoel niets doen kleiner te zijn.

Do resultaten van het testplantenexperiment, groeiproof op eon P—gradient,

zijn in strijd met hetgeen is to verwachten. Dit berust onerzljds op hat

gebruik van grond uit de verkeerdo laag (5—20 cm) en anderzijds op do keuze

van hot minst deficiênte macronutriCnt van beide percelon. Achteraf kon

worden vastgosteld dat doze proof niot hot meest relevant is gebleken.

Ret wekt echter wel do suggestie, dat do vegetatie juist draait op do

bog 0—5 cm.

Len methode van vruchtbaarhoidsindlcatie duidt or op, dot do nutriênten—

toestand van hot maaipercool aanzienhijk schralor ken wordon genoemd.

Al met al meken do resultaten van dit ondorzoek aannamelijk, dot da go—

ponoerde vraagmtelling met Jo kan worden boantwoord.



1. /LGEMENL INLEIDING.

1.1. Beheer.

'Janaf de aeuwwissel.ing namen bemesting, ontwatering en bewerk.ingsinten-

siteit op graslanden toe, met als doel de produktie van deze graslanden

te verhogen. Dit resulteerde in een afname van ruimtelijke variatie en

verarmi.ng van de flora, af'name in aantal soorten (Bakker,197e,1982;

Pegtel,l983. RN,1979).

[en bep aal de groep van die graslanden kan al S marginaal baschouwd worden,
want voor deze graslanden loonde het niet meer om ze nog langer te ex—

ploiteren. Staatsbosbeheer en particuliere natuurbeschermingsorganisaties
kochten en kopen nog steeds dergelijke graslanden aan om door middel van
beheer de oorspronkelijke vegetatie, situatie rond 1900 (Bakker,1976),
terug te krijgen.

Als primaire doel van het beheer geldt hat handhaven of hat verhogen van

de natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke waarde van een bepaald
gebied, terwiji produktie van ondergeschikt belang is (Bakker,1976).
Hooilandbeheer, maaien en afvoeren zonder bemesting is een vorm van var-
schralend beheer (Bakker,1982; Pegtal,1983; RIN,1979).
In het algemeen kan verschralend beheer leiden tot een daling van de
produktie, veranderingen in de vegetatie en/of de nutrintenhoevee1hejd
in de bodem (Elzebroek,1982; Oomes,1977; Schilperoord,1983; Uind,'1980).
De vraag of het mogelijk is om de verancieringen, die zijn veroorzaakt

door intensivering in de landbouw als het ware terug te kunnen draaien

door rnjddel van een hooilandbeheer na hat beindigen van bemestjng is
van de onderzoeksgebieden van de vakgroep plantenoecologj.e (Bakker,

1982). Hat onderhavige onderzoek ken binnen dat kader geplaatst worden

en tracht hierean een bijdrage te leveren.

1.2. probleemstelling.

Het hier uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op het terrain "Loaf—

viedder", dat deal uitmaakt van het natuurreservaat "Stroomdallandschap

Drentse Aa".

Uit voorgaand onderzoek aan hat terrein "Loefvledder" blijkt, dat na een
aantal jaren van hooilandbeheer het aantal soorten toeneemt (Bakker,1980,

1982) en dat de produktie van bovengrondse biomassa afneemt (Bakker,1982).

Ook hat toekennen van indicatorwaarden aan plantensoorten (Ellenberg,1979;
Klapp,1965 Kruyne, de \Jries & Mooi,1967) duidt bij toepassing van ver—
schralend beheer veak op een verarming van de bodem (Uind,1980).
Het is denkbaar, dat daze verschijnselen te verkiaren zijn door een
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afname van de beschikbare hoeveelheid nutriênten (Bakker,1982).

Dit blijkt evenuel niet eenduidig uit de chemische bodemanalyses (Veld—

man,1983) en er uordt gesuggereerd, dat het onderscheidend vermogen

van de gebruikte bodemchemische analyse methoden niet groot genoeg zou

zijn (v.d. Berg,1982).

Hiermee komt men bij de kern van het probleem, dat in dit onderzoek
centraal staat: "Leidt het tDepassen van ean verschralend beheer als
maaien en afvoeren daaduerkelijk tot verschraling in termen van af'ne—
mende nutrintengehaltes van de bodem?"

Teneinde een antuoord te verkrijgen op bovengenoemde vraagstelling

zijn twee percelen met extreme beheersvormen van het terrein "Loef—

vledder't met elkaar vergeleken. Hierbij is gepoogd om aan te geven

in hoeverre er verschilien in bodemvruchtbaarheid bestaan.

Er is aangenomen, dat bij aanvang van het beheer de conditieg der

percelen ongeveer gelijk zijn geueest.

lien kan verwachten, dat als inderdaad het aantal soorten groter en

de prodUktie lager is van het perceel, dat onderhevig is aan maalen

en afvoerefl, de bodemvruchtbaarheid hiervar, ook lager moet zjjn.

Of deze verwachting blijkt te kioppen, beoogt dit onderzoek op expe—

rimentele basis vast te stellen.
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2.. Karakterisering onderzoeksgebied.

§2.1. Geografische ligging onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied maakt deel u1t van de graslanden in het

natuurreservaat 'Stroomdallandschap Drentsche A". In 1972 is in

dit reservaat het perceel "Loefvledder" door Staatsbosbeheer aan—

gekocht. iDit percee.1 is bestemd om verschillende beheersvormen

binnen een perceel te vergelijken. Zo kan uitgegaan worden van

een zo goed mogelijk vergelijkbare beginsituatie (Bakker, 1976).

Het perceel "Loefvledder" is onderverdeeld in een negental

kleinere percelen, die elk aan een ander maairegieme (exciusief

niets—doen) onderhevig zijn (figuur 2.1.1.)

—

Lz:ijii1:\,

- I

Figuur 2.1.1.: Geografisehe ligging van het onderzoeksgebied (van den

Berg, 982). Van de met en aangegeven plaatsen

is het ondex-zoeks—materjaal verzameld.

Dit onderzoek richt zich op de twee extremen ult die serie

regiemes namenlijk, het perceel waarvan het gewas sinds 1972

twee keer per jaar is gemaaid en afgevoerd (perceel juli+sep-
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tember) en bet perceel waarvan het gewas sinds 1972 niet is

gemaaid (perceel niets—doen). Voor het gemak zal in de verdere

tekst aan perceel niets—doen gereferreerd worden met perceel A

en aan perceel juli÷september met perceel B.

Er is gekozen voor deze twee extremen, omdat algeineen wordt ver—

ondersteld dat zich juist tus.;en de gronden van deze twee percelen

de grootte verschillen in nutrienten—gehaltes aalen bevinden:

met niets-doen worden de minste nutrienten aan de grond onttrokken,

met twee keer per jaar maaien en afvoeren d meeste.

2.2. Verandering in soorten aantal en productie van bovengrondse

biornassa gedurende de periode 1973-1985.

In 1973 bestond de vegetatie hoofdzakelijk uit Agrostis spp.,

Poa pratensis, Holcus lanatus, iPoa trivialis, Festuca pratensis,

Ranuncuius repens, Festuca rubra, Lolium perenne, Taraxacum sp.,

Cardamine pratensis, Cerastiuju holosteoides, Alopecuris geniculatus,

en ?umex acetosa in volgorde van afnemende abundantie (Bakker et al.,

1980).

Het aantal soorten bij aanvang van het beheer bedroeg Ca. 12. Na

een zevental jaren beheer treden er verschuivingen op in het soorten-

tal. Voor perceelL A neemt het aantai soorten af naar 7, voor per-

ceel B neemt het aantal soorten toe tot 14 (Bakker et al., 1980).

Voorts blijkt (tabel 2..2..1.) op perceel B de productie van

bovengrondse biomassa af te nemen naarmate het beheer langer duurt

(Bakker et al., 1980; Bakker, 1982).

Tabel 2.2.1.: Gemiddelde bovengroridse biomassa in gram drooggewicht

(standarnrd deviatie) per m2 vóór het hoolen zonder

bemesting van 10 random gekozen proefvlakjeo v-in elk

20 x 20 cm (Bakker, 1982).

juli + september hooien (perceel B)

1974 605 (55) +

1975 810 (lao) + 340 (30)

1976 600 (160) + 250 (70)

1977 655 (145) +

1978 810 (175) + 225 (40)

1979 295 (85) + 180 (65)

1980 240 (45) + 125 (35)

1981 255 (95) + 275 (ha)
1982* 270 (73) + 230 (59)
195* 641 (217) 27 (8-)

*5ae.. a do Vries, pe-. corn..



iuur 2.3.1.: Verloop van N—, 1— en K-totaü in de tijd (197.1—1901)

van de lagen 0—5 cm en 5—20 cm beneden het ma;ive1, vor
de percelen A en B (van den Berg, 1982).

2.4. Uitgangssituatie in 1983.

Lilt de pararafen 2 en 3 kan geconcludeerd worden dat het tien—

jarige teheer grote veranderingen in de vet: tatie tot gevoig heeft;

—5--

2.3. Verandering in nutrientengehaltes gedurende de periode 174—198l.

Ult metingen aan N—, F— en K—totalen (steeds in oktober) blijkt

geen eenduidige afname in deze gehaltes voor perceel B (figuur 2.3.1.)..
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het omlaag gaun vai' de productie van bovengrondse biornassa leidt

tot en toename van het aantai soorten. Dit is echter weinig

gecorreleerd met (voor wat betreft de Itotale_gehaltest) daling

in bodemvruchtbaarheid. De correlatie tussen veranderingen in

soortensamenstelling en nutrientenvoorzieninh is dus niet erg

duidelijk. Oorzaken, die hieraan ten grondsiag 1ggen, ki1nnen zijn:

—structuurverschiilen in de vegetatie,

—seizoensiluctuaties van nutrienten—gehaltes in de bodem,

—redis tributie/mineralisatie,

-onvoldoende gevoeligheid van de bodemchemische analysen.

Dit onderzoek zal zich richten op het laatst genoemde punt,

namenlijk op het vaststellen van verschillen in nutrienten—gehaltes

tussen de grond van perceel A en B door middel van:

-bemestings (Bourna-Janssen) experiment (reiatieve deficientie van

N, F enK),

-bioassey (F-gehalte),

begeeid door (en vergelijking met)

—gangbare bodemchemische analysen.

2.5. Vegetatie in 1983.

Op 17 mei 1983 zijn per perceel, met een speciaal geconstrueerde

boor, 25 monolieten (ringvormige graszoden met een doorsnede van

20 cm en een dikte van 10 cm) gestoken. Deze monolieten zijn ge—

bruikt in het Bouma-Janssen experiment (zie hoofdstuk 3).

Na het afknippen van de vegetatie van de monolieten is per soort

het droogewicht bepaald. In tabel 2.5.1. is weergegeven welke soorten

(en abundantie, op basis van drooggewicht) op de 25 monolieten zijn

aangetroffen. Tevens is in deze tabel de presentie van soorten op

perceel A en B weergegeven, afkomstig van de in 1983 opgenomen pq's

(2 x 2 in; 6 per percee1) Verschillen in presentie komen voort uit

het feit dat de 25 monolieten uit een klein gedeelte van het perceel

bestoken zijn (zie figuur 2.1.1.).



Tabel 2.5.1.: Soorten perceel en B: —7—
.presentie*( 1983),

—presentie en abundantie (drooggewicht) in de

25 monolieten (1:7 mei, 1983).

A B

a,

--4
-

4. in
0 0

H H cd

en00 040
a, C a, C
0. 0.

* a,
a,

0-0 * -
in a, n

4-' a, +' a,

H a, C H a C
a, ..-i a, a,

-.-

H 0 a, H 0
0 0 "-4 0

0 a,
0, 0. C a-.

a,
a,

a, a, C

C •-4 --4 C
4-' +' 0 4

+' 0no
a, ,o et'—,

CO COc0 COO
a, cd a, o C

a-. ,4 -4

0. o.— - 0.— --

Agrostis stolonifera + +(8) + +(4)
Agrostis tenuis +

Alopecuris enicu1atus + +(16)
Antlioxanturn odoratum + +(3)
Cardamine pratensis + +(ii)
Carex ovalis +

Carex nigra +(7)

Cerastiurn holosteoldes +() + +(12)
Cerastiurn fontanum +

Cjrsjurn arvense + +(14)
Onosurus cristatus + i-(14)
Elytrigia repens +

Epilobium tetragonurn + +(io)
Equisetum palustre + +(io)
Festuca pratensis + + +(8)
Festuca rubra + +(3) + +(9)
Galeopsis tetrahit +

Galium palustre +(12)

Glyceria fluitans +

Heracleum sphondylium - +

Hoicus lanatus + i-(6) + +(i)
Juncus effusus + +

Leontodon autuinnalis + +(17)
Loliuxn perenne +

[.otus uliginosus +

Plantago lanceolata +

Poa pratensis + 4-(5) + +(7)
Poa trivialis + +(13) +

Potentilla anserina + +(4)
Prunella vulgaris + +(20)
anuncu1us acris +

tanuncu1us repens + +(2) + +(5)
Rhinanthus serotinus + +(6)

Rumex acetosa + + +(2)
Ruaaex crispus +

urnex obtusifolius +

Taraxacurn spec. + +(13)

Trifolium repens

_________

+ +(18)

Totaal aantal soorten 19 15 27 20

*Bakker & de VrieB, pers. corn..



2 I +ierniddeld per monoliet '\514 cm zijn op perceel A n=24i 7,0 — 1,2
soorten aanwezlg en op perceel B (n25) 10,7 2,0 soorten. De

standing crop bedraagt in ine.i 1983 per monoliet voor perceel A (n=24)

gemiddeld 5,91 1,29 gram en voor perceel B 3,62 0,89 gram, dat is

respectivelijk 188,1 gram/rn2 en 115,2 gram/rn2.

Het beld dat uit deze resultaten naar voren komt, sternt in grote

lijnen overeen met eerder gedaan onderzoek (Bakket et al., 1980; Bakker,

1982).. Het totaal aantal soorten dat aangetroffen is op de 25 mono—

lieten is kleiner dan het totaal aantal soorten dat is aangetrofifen

in de 6 pq's; de 25 monolieten hebben slechts betrekking op eon klein

gedeelte van het hele perceel.

\Terschil in productie van bovengrondse biomassa hangt niet sarnen

met de gevolgde methode: 10 vlakjes van elk 400 cm2 (Bakker e a10.,

1980; Bakker, 1982), tegenover 25 vlakjes van elk 314 cm2. Het

verschul komt voort uit het tijdstip van bepaling van de staY1ding

crop: juli + september (Bakker et al., 1980; Bakker, 1982) tegen—

over mel.

§2.6. Nutrientengehaltes in mei 1983.

Op 17 niei 1983 zijn van de percelen A en B grondmonsters ver-

zameld met een Feekes -boor. Bemonsterd zijn de diepten 0—5 cm en

5—b cm beneden het maaiveld. Deze verdeling is tot stand gekomen

uit de volgende overwegingen. Bernonstering van 0-10 cm hangt sarnen

met bodemchemische analysen die aan de monolieten (10 cm dik) voor

het Bowna-Janssen experiment verricht zijn (zie hoofdstuk 3), Door
flu een onderverdeling aan te brengen van 0-5 cm en 5-10 cm kunnen

de uit dit onderzoek verkregen waarden vergeleken worden met die

uit voorgaand onderzoek verkregen waarden (van den Berg, 1982).

Alle bodemcerQische analysen zijn uitgevoerd volgens de op

het Laboratorium van Plantenoecologie gehanteerde practicum—voor—

schrlften. Organisch fosfaat is bepaald volgens de door 3aunders &

Williams (1955) beschreven gloei—methode. Gemalen (2 mm) luchtdroge

grond (a gram) wordt in een porseleinen kroesje gedurende 1 uur bij

550°C gegloeid. Het gegloelde residu en een nieuw (niet gegloeid)

monster (2 gram) worden geextraheerd met 100 ml 0,2 N H2S04 gedurende

eon periode van 16,5 uur in een schudmachine.



Be. grond van zowel perceel A als B kan leschreven worden als een

beekeerd—grond (de Bakker & schelling, 1976). Be resultaten van de

bodemchemische analysen zijn weergegeven in tabel 2.6.1..

Tabel 2.6.1.: Boderuchemische analysen (ruonsternarne 17 mei, 1983) van de

lagen 0—5 cm en 5—10 cm beneden bet maaiveld, voor de

percelen A en B.

K—uitw. (rug K/i00 g dg)

K-tot. (rug //100 g d6)

Fe-uitw. (rug Fe/100 g dg)

Fe—tot. (rug Fe/100 g dg)

A1-uitw. (rug Al/100 g dg)

Al—tot. (rug l/10C g dg)

Ca-uitw. (rug Ca/bC g d) 119,7 223,1 210,2

= droge rond.

N-mineraai. (rug N/kg dg"

N0 + 27,4 18,6 22,9 16,6

NH 25,2 14,3 24,7 14,5

N-totaal (%) 0,530 0,445 0,462 0,379

P-w (rig P205/cm3 dg) 15,3 9,4

11,8

12,2 9,4

P-Al (rug P205/bOO g dg) 17,5 16,3 13,7

P—org. (rug P205/100 dg) 114,3 98,0 123,0 09,5

F—tot. (rug P205/100 dg) 176,5 117,2 210,5 182,8

7,4 4,2 8,0 4,1

68,1 57,7 75,3 73,9

51,7 49,6 92,9 101,9

945,0 891,1 1217,0 1321,1

76,8 76,1 74,7 79,3

548,4 554,5 654,8 691,7

133,6
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De pH—waarden voor perceel A zijn lager dan die voor perceel B;

voor landbouw-doeleinden is de pH-KC1 voor perceel A te laag,

voor perceel B goed (Henkens, 1967). Het humus—percentage is in

perceel A lets hoger dan in perceel B. Be N—waarden zijn in het

algeineen voor perceel A jets hoger dan voor perceel B. Hetzelfde

geldt voor de F—w en P-Al waarden; voor landbouw-doeleinden is de

P—Al waarde van beide percelen te laag (HenIens, 1967).' Voor P-totaal,

P-organisch en K—totaal ligt het juist andersom: voor perceel B hogere

waarden dan voor perceel A. Voor landbouw-doeleinden is het

K-getal (

20 x K-gehalte ( K70/100 g grond)) van beide percelen
10 + % humus

te laag (Henkens, 1967).

Opvallend is wel dat de Fe—-, Al- en Ca-waarden voor perceel B

veel hoger zijn dan voor perceel A.



3. RLL1TIE\JE DEEILJ[NTI[V)LTINE.

3.1. Inlmidig.

Er is gebleken, dat de Bouma—1anssen techniek goed kan worden toegepast

am de relatieve deficintie aan mineralen van de grand te meten (Hosper,

1981; anssen,1974; Iluller,1974,1979; Pegtel,1983; de Vries,1982).

Deze techniek of' dubbele pot kweekmethode biedt de mogelijkheid am on—

derzoek te doen aan vraagstukken, die betrekking hebben op het verband

tussen bodemnutrinten en de botanische samenstelling van een vegetatie.

Zo werd aangetoond, dat voor bet handhaven van een blauugrasvegetatie

vooral men laag fosfaatgehalte van de bodem van belang is (Hosper,1981;

Pegtel, 1983).

De Bouma-Janssen methode is eigenlijk men onthoudingsproef', die boven—

dien gebruikt kan uorden als een bioassay van de grand met direkt uit

het veld gehaalde zoden (monolieten). De samenstelling van de planten—

soorten is niet verstoord en de grand is in eerste instantie onveran—

derd ten opzichte van de veidsituatie. Een stukje van de gehele vege—

tatie is te bestuderen met als uitgangspunt het oorspronkelijk even—

uicht tussen de soorten.

De groeireaktie van afzonderlijke soorten wordt grotendeels bepaald

door hun onderlinge konkurrentiekracht binnen de vegetatie. Hiervan zal

het afhangen hoe de soorten zich zul.len manifesteren (Dirven & Neute—

boom, 1975).

De knipfrequentie bij de Bouma-Janssen methode kan men interf'ererende

invloed hebben. Doordat de ene soort beter bestendig is tegen knippen

dan de andere kan dit de hergroei respektievelijk bevoor— en benadelen.

Het principe van de dubbele pot techniek is, dat de planten tegelijker—

tijd voedingsstoffen kunnen apnemen uit de te onderzoeken grand en uit

de aangeboden vaedingsoplassing (Janssen,1974).

Wanneer men men deficinte vaedingsoplossing gebruikt, kunnen de plan-

ten bet betreffende nutrint alleen vanuit de grand opnemen. \Jmrsch.illen

in groei tussen de planten op de deficinte— en de complete voedingsop—

lossing geven informatie aver de beschikbaarheid van het betreffende

nutrFênt in de grand. Daarmee kan men relatieve vruchtbaarheidskwalifi-

catie van de grand warden weergegeven (3anssen,1974).
\ierschijnselen als nitrificatie, pH en fasfaatfixatie warden door deze
methode omzeild (1uller,1979).

De doelstelling van de Bauma-Janssen methode is het bepalen van de
relatieve deficintie van de macronutrinten N, P en K. Dit wordt ver-
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richt aan zoden vanuit de percelen A (niets doen) en B (twee keer per

jaar maaien en afvoeren). Na bestudering van de groeirespons van de

vegetatie door drooggewichtsbepaling per soort kan warden vastgesteld

in welke volgorde de genoemde macronutrinten bet meest beperkend zijn.

Bij graslandvegetaties in hooiland—beheer zonder bemesting valt te ver—

uachten, dat stikstof het eerst en tevens de meest beperkende faktor

van het nutrintenaanbod zal zijn. Dan volgt kal.ium en pas in een

later stadium fosfaat (Bakker,1982).

De Bouma-Janssen methode is voorts aangeuend am de navolgende deel—

vragen te beantuoorden.

Zijn er verschillen tussen de percelen A en B voor uat betreft:

1. het aantal soorten?

2. de produktie van de bovengrondse biomassa?

3. de nutrintengehaltes van de bodem?

4. de gewichtsverhouding monocotylen en dicotylen?

5. verschuivingen in de soortensamenstelling?

Tenslotte is getracht am een balans op te stellen van de gehaltes aan

macronutrinten. Dit is mogelijk door chemische analyse van de N—, P—

en K—totaal bepalingen aan het begin en aan bet eind van het experiment.

Hierbij is te veruachten, dat de eindbepalingen lagere waarden te zien

geven dan de beginbepalingen vanuege bet onttrekken van nutrinten aen

de grond door de planten. De vraag roept zich dan op of dit verschil

ken warden teruggevonden in bet gewas.

3.2. [lateriaal en methode.

3.2.a. F1onolieten en dubbele pot techniek.

Op 18 mei 1983 zijn met behulp van een speciaal vervaardigde boor (N—

guur 3.2.1.) ringvormige graszoden (monolieten) gestoken uit de perce—

len A en B.

In beide percelen is na het uitzoeken van een homogeen gedeelte een

rooster van 5x5 meter uitgezet. Dit rooster is verdeeld in 100 kuadra—

ten van 0,5 x 0,5 meter. Per perceel zijn at random 25 monolieten ge—

stoken.

Direkt in bet veld is de vegetatie van de monolieten geknipt op een

konstante hoogte van ongeveer 3 cm boven het maaiveld en op een later

tijdstip op soort uitgezocht.



De boor is zo geconstrueerd, dat de gestoken monolieten direkt gevat

worden in een PVL-ring met een inuendige diameter van 20 cm en een

hoogte van 10 cm (riguur 3.2.1.).

1J

Fig.3.2.1.: Boor, waarmee de graszoden zijn qe5token.

Deze ring, die de monoliet omsiult, vormt de bovenste pot en uordt

geplaatst op een geperforeerde plaat (diameter perforaties 2 mm).

De onderste pot (emmer) is gevuld met een voedingsoplossing en uordt

door de geperforeerde plaat afgesloten.

Geprforee r
p [aa t

10cm

oploss ing

erste pot

Fjg.3.2.2.: Bouma-Jansseri (dubbele pot reethode).

10cm

V C—ring

20cm 1
Z J—AA N Z I C H T

ring

3
0VEN—AA N Z ICHT

ovenste pot



Doordat ce eminer is voorzien van een averloop op ongeveer 1 cm van

de rand ken de voedingsoplossing niet in aanraking konien met de

pleat (iguur 3.2.2.).

3.2.b. Kascondities.

Dc prod is uitgevoerd in de kas gedurende een per.lode van 120 dagen

(18 mel tot 15 september 1983).

De proeEomstandigheden steen vermeld in tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1.: Kascondities Bourna—Janssen experiment met dB gemiddelne

uaarden over periode van 120 dagen (emeten d.m.v.

thermo-.hygrograaL).

Lange dag verlichting minstens 16 uur
.

1aximum temperatuur
030,4 C (

O5,2 L )

.rlinlmurn temperatuur
017,9 C (

02,2 C )

tlaximum luchtvOchti9heid 66,6 % ( 7,3 % )

flinimum iuchtvochtigheid 32,5
( 9,2 % )

Noot: Standaarddeviatie tussen haakjes.

Dc Bouma-Janssen potten zijn at random in de kas opgesteld op een

tablet in 5 blokken.

Tijdens de eerste fase van bet experiment (3 weken vanaf 18 mci) is

de onderste pot gevuld met gedemineraliseerd water.

Nadat de wortels door de geperforeerde pleat zijn gepenetreerd en in

het water komen te hangen, is het gedemineraliseerde water vervangen

door een voedingsoplossing.

3.2.c. Voedingsoplossingen.

Er is gewerkt met 5 verschillende voedingsoplossi.ngen (5 herhalingen

per voedingsoplossing); een complete, cen N—deficinte, een P-defi-

cFênte en een K—deficiénte oplossing en gedemineraliseerd water.

Dc samenstelling van de oplossingen is weergegeven in tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2.: De samnste1iing van de voedingsoplossingen gebruikt

bij het Bouma—Jan3sen experiment, uitgedrukt in ppm.

Compi eet N—def ici8nt P—del icint K—def icint

K 182 228 185 0

Ce 120 150 122 211

hg 32 40 33 54

N 112 0 114 127

p 21 26 0 23

5 75 253 87 85

Noot: Aan elke voedingoopiossing zljr sporanelementen (S ppm)

en ijzerchelaat (5 ppm) tnegevoapi.
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De voedingsoplossi-ngen van de in totaal 50 potten zljn n keer in

de 14 dagen ververst; alle hebben ze een osmotische potentlaal van

0,48 atm. bij 20

Gedurende bet experiment zijn herhaaldelijk de pH en de geleidbaar—

held gemeten. Er is naar gestreefd om de pH van alle voedingsoplos—

singen binnen bet trajekt 5,0—6,0 te houden. Indien nodig is de pH

bij het verversen per vat bijgesteld met natronloog (0,1 N) of' zua—

velzuur (0,05 (vi)

3.2.d. Vegetatie van de monolieten.

De vegetatie is na de eerste knip in het veld (18 mel) nog eens drie

keer geknipt met tijdsintervallen van Ca. 40 dagen, respektievelijk

op 27 juni, 5 augustus en 14 september.

IDe vegetatie van alle zoden (50 stuks) van de in totaal 4 oogsten is

op soort uitgezocht. \Joor de nomenclatuur der soortan is gebruik ge—

maakt van de flora Heukels & van Ooststroom (1975) en van Kruyne en

de Vries (1978).

Van de 200 gewasmonsters is per soort na minstens 48 uren drogen bij

70 °C bet drooggeuicht bepaald. Tevens zljn de drooggewlchtspercenta—

ges van de afzonderlijke soorten per pot per oogst berekend (bijlagen

A 1 t/m A 50).

Het gewas der monolieten is enkele keren bekeken om na te gaan of er

zich visuele symptomen voordeden. Hiermee uorden zouel deficiéntie—

verschijnselen (kleur, necrotische plekken) als vraat door ongedierte

(spint, luis, vliegjes, mljt) bedoeld. Om dit laatste tegen te gaan

is de vegetatie der monolieten harhaaldelijk bespoten met penthax.

De gemiddelde drooggeuichtsopbrengst per pot is getoetst met behulp

van de Student t—test op significantienivo p=D,05.

3.2.e. Wortels.

Na de laatste (4-) knip zijn ook de wortels onder de geperforeerde

plaat geoogst. Hiervan is eveneens hat drooggewicht bepaald na ten—

minste 48 uren drogen bij 70 0E in aen droogstoof met geforceerde

circulatie.

3.2.f. Chemische bodemanalyse.

Na afloop van hat Bouma-Janssen experiment zljn enkele chemische
bepalingen verrlcht aan grond van de monolieten. Er zljn grondmonsters

verzameld uit twee verschillende lagen door de 10 cm dikke zoden



-lb-

horizOntaal middendoor te snijden. Lr is derhalve onderscheid gemaakt

tussen de laag van 0—5 cm en die van 5—lU cm. De reden hiervoor is

tweerlei. [nerzijds vanuege de bemonstering op 18 mei (beginmonsters)

van zouel de laag 0-5 cm als de laag 5—10 cm en anderzijds om de bo—

demchemische bepalingen te kunnen vergelijken met bet uerk van anderen

(zie hoofdstuk 2).

Per voedingsoplossing van beide percelen zijn de 5 herhalingen gehomo—

geniseerd, zodat er twee grondmonsters per perceel per voedingsoplos—

sing zijn verkregen, hetgeen dus in toteal 20 monsters levert.

De volgende bepalingen zijn aan deze monsters uitgevoerd: vochtpercen—

tage, pH, P—u en de achtereenvolgende totalen van N, P en K.

3.2.g. Geuasanalyse.

Verder is aan de vegetatie afkomstig van de 2!, 3! en 4! oogst een ge—

wasanaly se uitgevoerd.

Van alle monolieten is bet gewas van genoemde oogsten der 5 herhalingen

per voedingsoplossing en per perceel grondig gemengd en gehomogeniseerd.

Op deze wijze levert elke voedingsoplossing per perceel 1 gewasmonster,

waardoor er in totaal 10 monsters worden verkregen. Hiervan zijn N—to—

taal, p—totaal en K—totaal bepaald.

3.3. Resultaten.

3.3.a. \Jisuele wasrnemingen.

De vegetatie der monolieten is drie keer gecontroleerd op visuele go—

brekssymptomen tijdens do tweede groelperiode, namelijk op 13 juli,

25 juli en 4 augustus 1983 tussen de 2° en
3e

knip.

Hot betreft voornamelijk do kleur, necrotische verschijnselen en vraat

door ongedierte.

Van de toegepaste typen voedingsoplossing vallen do volgende deficin—

tie verschijnselen op bij beide percelen:

Demi uater: Vale, dof'groene (vooral do zoden van perceel A) tot gouge

kleur (met name de zoden van perceel B). De kiour hangt

sterk samen met do soortensamenstelling. Relatief veel

bruine, verdorde bladeren.

Iompleet: De monolieten van deze oplossing zien er over hot algemeen

het meest gezond uit.

—N : De vegetatie vertoont een lichtgroene tot gouge kiour.

-P : De vegetatie is opvallend donkergroen.
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De vegetatie heeft een matte, fletse kleur. \Jeel sour—

ten vertonen necrotische vlekken, en geel tot bruine

bladranden en —punten.

Als men de toestand van de vegetatie op de verschi.llende voedingsop-

lossingen vergelijkt, is dit van goed naar minder in de volgorde corn—

pleet, .-P, —N, —K en H20.

[let name op 25 juli is op alle monolieten spint en/of luis aangetrof—

fen. Het zijn de complete en —P potten, die het sterkst te kampen heb—

ben gehad met ongedierte. Het is opvallend, dat de dicotylen meer zijn

aangevreten dan de monocotylen. fjcintie verschijnselen als necro-

tische plekken en verdorde bladeren kornen ook meer voor bij dicotylen.

Vraat is voora]. uaargenomen bij de soorten Potentilla anserina, [pilo-
bium tetragonum, Ranunculus repens en bovenal bij Rumex acetosa in de
vorm van gaten in de bladeren. Het lijdt geen twijfel, dat het droog—
geuicht in ongunstige zin is be!nvloed. Aangezien de vegetatie van per-
ceel A meer van deze dicotylen bevat dan perceel B is de algemene toe—
stand van bet gewas op de monolieten van perceel A sterker benadeeld.

3.3.b. Drooggeuichtsopbrengst per voedingsoplossing.

Het drooggeuicht en bet drooggeuichtspercentage per soort staan per

voedingsoplossing per oogst vermeld in de bijlagen 8 1 t/m B 10.

\Joorts zijn de totale drooggeuichtsopbrengsten per voedingsoplossing

per oogst weergegeven in bijiage 1.

De gemiddelde drooggewichten van de monolieten zijn per voedingsoplos—

sing per hergroeiperiode geillustreerd in figuur 3.3.1. De exacte

waarden met de erbij behorende standaarddeviaties staan vermeld in

tabel 3.3.1. Deze resultaten zijn getoetst met behuip van de Student

So

0/S 77(0 3(0 7/o 70,3 77/6 3/0 tI?
I 0g. 3.3. . C..idd.1d droAgg.t..icht (gr..) p.ro. d0ng.opIO..iflg S 7 A

p.r oog.td.ttt. 0077 p.Ac.. A (17n6,.> p.70.. 1 9 C r.c770.).

2
60

®

60

17

N,

- 070
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t-test up signiicantienivo p= 0,05.

Tabel 3.3.1 . : Gemiddeld drooggevicht in gram (standaarddevia-
tie;n=5) Der voedingsoplossing van de percelen
A en B der 4 oogsten.

*.
.-1

0
a
o'

5 c

u o
I. a
w 0

D

0)
I

a If)

00)

—..

(N r)o

oa N
0

t) V)

I

I)) GD

0) I

—.

0)

0)
o
ID

A 0

A C

AN

AP

A K

5,65 (1,51)

5,82 (0,61)

5,63(1,18)

6,17(1,19)

6,21 (1,58)

6,22 (1,02)

11,61 (2,28)

6,12(1,02)

12,19(1,49)

9,06 (1,86)

4,94 (0,97)

33,74 (8,16)

6,12(0,85)

23,58(6,55)

11,94 (1,57)

3,63 (0,87)

31,77(11,78)

6,52(1,11)

16,35(5,78)

9,46 (1,19)

8 0

B C

B N

B P

BK

3,78 (0,90)

3,53 (0,90)

3,66 (0,78)

3,72 (0,92)

3,41 (0,91)

5,39 (0,66)

10,16(1,50)

5,27 (0,63)

8,44 (2,39)

8,16 (1,26)
I

5,38 (0,72)

44,76 (4,94)

6,97 (0,61)

24,41 (5,19)

12,13 (1,25)

3,87 (0,37)

37,02 (6,90)

7,33 (1,14)

20,23 (3,05)

7,89 (1,34)

* De codes A 0, A C, A N, A P en A K betekenen monoliaten van

perceel A op rasp. gedeminaraliseerd vater, complete voedirgs—

oplossing, N—, P- en K—defici9nte voedingsoplossingen.

De codes 8 0, B C, B N, B P en B K betekenen hetzelfde maar

dan betreft hat monolieten van parceel 8.

De drooggeuichten der monolieten van de diverse voedinqsoplossingen

zijn onderling per oogst getoetst voor beide percelen apart (tabel

3.3.2.).

Tabel 3.3.2.: Toetsing van de gemiddelde drooggevichten der monolieten

van de voedingsoplossingen onderling van perceel A en B

afzonderlijk van da oogsten 1, 2, 3 en 4 (* = significant
verschillend; — niet significant verschiliend).

Demi vater N-defici8nt P-deficient K-defici8nt

1234 1234 1234 1 234
A — + + + - + + + - — - + - — + +

Compleet
B - + + + — + + + - - + + — - + +

A — — — + — + + + — + + +

Demi vater
B - - + + — + + + - + + +

A - + + + - + + +

N-deficiBnt
B - + + + — + + —

A - + + -
P—def iciBnt

B - — + +
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Uiteraard zijn ook de gemiddelde drooogeuichten van de monolieten op

dezelfde voedingsoplossing voor elke oogst van perceel A en B ten op—

zichte van elkaar getoetst (tabel 3.3.3.).

Tabel 3.3.3.: Toetsing van de geniiddeide drooggewichten der monolieten

van perceel A en B ten opzichte van eikaar per voedings—

opiossing per oogst (+ = significant verschiilend; - = niet
significant verschiilend).

Dogst 1 Oogst 2 Dogst 3 Oogst 4

AD/BD + - - -

AC/BC + — + -

AN/eN + — — -

AP/BP + + — —

AK/BK + — — -

Bij de beginsituatie (oogst 1) z.ijn de gemiddelde drooggeuichten van

perceel A significant hoger dan die van perceel B (wanneer voortaan

sprake is van significantie is dat steeds op het nivo p= 0,05).

De drooggeuichten van de tueede oogst zijn van perceel A voor alle

voedingsoplossingen hoger. Dit is echter alleen significant voor de

P—defici'nte oplossingen. Bij de derde oogst zijn de gemiddelde droog—

geuichten van alle voedingsoplossingen van perceel 8 hoger. Enkel voor

de complete voedingsoplossingen is dat significant. Cr zijn bij de

vierde oogst geen significante verschillen meer in drooggeuicht tussen

perceel A en B bij geen der voedingsoplossingen.

Door het drooggewicht van de complete voedingsoplossing op 100 % te
stellen, kunnen de drooggewichten van de andere voedingsoplossingen

t.o.v. de complete worden berekend. Hier wordt dat opbrengstdepressie

genoemd en uitgedrukt in procenten (figuur 3.3.2.).

Ult deze figuur blijkt, dat het beeld voor beide percelen vrijuel ge—

lijk is. De heterogeniteit van de uitgangspercentages tussen de onder—

linge voedingsoplossingen van de eerste oogst bij perceel A is groter

dan bij perceel B. De H20—, —N— en de-K potten van beide percelen ver—

tonen evenuel een nagenoeg identiek verloop.

fieer verschil bestaat er in het beeld van de -P potten. Hiervan zijn

de percentages bij perceel A van de eerste en tweede oogst vrijuel

gelijk met daarna een sterke daling. Teruiji van perceel B de percen-
tages van de derde en vierde oogst juist bijna gelijk zijn. Doch daar
treedt de daling al tijdens de eerste groeiperiode van het Bouma—Jans—
sen experiment in.
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Ui9. 3.3.2.: Opbr.ngstdepressi (%) per oogst van de voedingoopiossingen

t.o.v. compleet. Links betreft perceel A, rechts perceel B.

3.3.c. Ilonocotylen en dicotylen.

Voor een tabel met het totaal aan drooggeuichtsopbrengst per voedings—

oplossing per oogst van de mono— en dicotylen apart uordt veruezen

naar bijlage C 2.

Het gemiddeld drooggewicht van deze plantengroepen afzonderlijk met

standaarddeviaties zijn ueergegeven in tabel 3.3.4. Hieruit blijkt,

dat de uitgangssituatie (1e
oogst) van de percelen A en B sterk ver—

schilt. Perceel A bevat meer drooggeu.icht aan dicotylen, terwiji het

drooggeuicht aan monocotylen bij perceel B duidelijk overheerst.

Voor a.lle voedingsoplossingen ligt het gemiddeld drooggeuicht van de

dicotylen per oogst van perceel 8 aanzienlijk lager. Van perceel A

is juist het monocotylen—drooggeuicht bijna steeds lager gedurende

het experiment.

Het procentuele aandeel van de mono- en dicotylen per voedingsoplos—

sing per oogst is berekend (bijiage C 3). Figuur 3.3.3. geeft deze

geuichtspercentages weer voor beide percelen.

corn p1 a e

-p —.

-K
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1.bel 3,3,4. C.1n4.Id drnogg..Ln6C in gr..n (.t.nd.er dd.ni.ti.;

n.5) p.r wn.dlng.0PiOI.ing v.n 0. p.rc.i.n A in A nm

row.2 .nnocotyIIfl .1. dIcotylin p.r 009m6.

80#OCOTYLCP4 DlCOT1lCld

A D

A C

A A

A P

A K

1,54
(0,54)

2,12

(0,76)

2,4l

(0,87)

1,83
(1,09)

1,87
(0,57)

7,43

(0,60)

5,34

(1,94)

2,82

(1,53)

4,73
(2,71)

7,93

(0,76)

3,29
(0,77)

17,75
(7,19)

3,76
(2,04)

10,05
(8,83)

5,56
(1,48)

7,60
(0,60)

97,75
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4,43
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6,74
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(0.59)
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95,99
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2,36

(1,30)

13,54
(7,48)

6,37
(7,14)

0.43
(0,31)

94,02
12,90)

2,09

(1,64)

9,60
(5,31)

2,60
(1,26)

8 0

A C

8

B P

8 K

3,19
(1,08)

2,44
(0,90)

2,72
(0,83)

2,82
(1,07>

2,61
(9,18)

4,52
(0,95)

6,92
(1,52)

3,74
(0,76)

5,66
(2,25)

6,36
(2,70)

4,77
(0,65)

34,37
(7,74)

5,61
(0,61)

98,64
(5,35)

10,20

(2,76)

0.39
(0,46)

31,85
(6,65)

5,96
(1,29)

18,59
(3,12)

6,70
(1,17)

0.56
(0,54)

1,04
(0,38)

0,86
(0,60)

0,89
(0,29)

0,70
(0.06)

0,87
(0,62)

3.24
(1,24)

1,53
(1,10)

2,79
(1,68)

1,80
(0,97)

0.60
(0,19)

10,39
(3,36)

1,36

(1,08)

5,77
(2,31)

1,91

(1,69)

0,48
(0,24)

5,17
(4,41)

1,35
(1,11)
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(0,36)

1,19
(1,09)
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Dc geuichtspercentages monocotylen zijn aanvankelijk bij perceel /

veel lager. Deze nemen in de loop van het experiment echter sneller

toe dan bij perceel B. Een uitzondering hierop vormen de -P potten

van perceel A, want hierbij blijven de percentages rond de 40%.

In tegenstelling met perceel B nemen de verschillen in geuichtsper—

centages tussen de voedingsoplossingen onderling bij perceel A toe.

De gewichtspercentages van de monocotylen van perceel B vari'ren

voor alle voedingsoplossingen tussen 67% en 92%. Ioor de dicotylen

gelden de complementaire percentages.

[venals voor de gehele vegetatie is de opbrengstdepressie van mono—

cotylen en dicotylen apart bepaald. Dc resultaten zijn afgebeeld in

f'iguur 3.3.4. Hierbij is het drooggeuicht van respektievelijk mono—

cotylen en dicotylen van de complete voedingsoplossing van elk der

percelen op 100 % gesteld.
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hit deze f'iguur blijkt, dat het verloop van de opbrengstdepressie

nauuelijks verschil oplevert tussen de percelen. De volgorde van de—

ficintie is zowel bij de monocotylen als de dicotylen steeds N, K en P.
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3.3.d. Het aantal soorten en de produktie.

A 0

A C

A N

A P

A K

8 0

8 C

8 ¶4

A P

P K

Bij de P-derici'nte voedingsoplossingen valt op, dat tijdens de

eerste groeiperiode alleen de monocotylen van perceel B opbrengst—

depressie vertonen.

De geuichtsverhouding van monocotylen en dicotylen per voedingsop—

lossing per oogst staat in tabel 3.3.5. vermeld.

De uitgangssituatie (oogst 1) toont

geuichtsverhoudingen voor de perce—
1.5.1 3.3.5.: 0. g.,1cht.'.rhod18 •OflOCOty1•fl/1loty1•len A en B van respektievelijk klei— p.r.d1ng.op1o..1ng p.r OOt .fl 0. p.r.

ner en groter dan 1. De begintoe—

stand is derhalve zeer verschillend.

De tendens van het verloop van de

oeuichtsverhouding is die van een

toename bij elke voedingsoplossing

van zouel perceel A als B.

Naarmate de proef verloopt, over—

heersen de monocotylen de dicotylen

steeds meer. Dit gaat echter niet

op voor de AP potten.

____ ____ ____ ____ _____

De ratio monocotylen/dicotylen blijkt

voor perceel B beduidend hoger te

zijn dan voor perceel A, ongeacht ueike voedingsoplossing is gegeven.

Tijdens de proef blijven de verschillen in geuichtsverhouding tussen

beide percelen ongeveer konstant voor uat de opiossingen —K en —N be—
treft. \Joor H20 fluctueert dit meer, teruiji de uaarden van compleet

en vooral —P enorm uiteeniopen met name na de laatste groelperiode.

0,08

0,58

0,74

0,42

0,43

5, A8

2,35

3.08

3,16

3,55

0,64

0,85

0,86

0,63

0,48

5,21

2,14

2,45

2,03

3,53

7,00

1,11

1 ,A0

0,74

0,87

7.90

3,31

4 ,17

3.23

5,07

3,37

I ,27

7,12

0.70

2,64

7,03

6,16

4,42

11 .30

5,65

In tabel 3.3.6. staat het aantal soorten per voedingsopiossing per

oogst en voorts het gemiddeld aantal soorten per voedingsoplossing

van beide percelen vermeld. Hieruit blijkt, dat het aantal soorten

van alle oogsten en voedingsoplossingen op perceel B groter is dan

op perceel A. Bovendien blijft het aantal soorten van elke voedings—

oplossing tijdens het experiment redelijk konstant.

De berekening van het gemiddeld aantal soorten per perceel is gebeurd

door de aantallen van elke oogst en voedingsoplossing te nemen (n=20).

Voor perceel A bedraagt het gemiddeld aantal 11,3 (S.D. 1,5) en voor

perceel B 16,0 (S.D. 1,7). Dit verschil is significant.

Vergelijkt men het gemiddeld aantal soorten per voedingsoplossing

tussen perceel A en B dan zijn de verschillen van H20, -P en -K ge-
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1.b.1 3,3,6.: 1•6 .sntsl .oUrt.n pet voedInq..pi0ting p.r

noOse an fl.t 9.5188.1 dunCe I ..ort.n p.r

vo.dtn9aoPlosCIflO. Ii. noorkoaerl op d..on.—
0.5.1 3.3.7.: 0. prodvktl. (/2) oo.d4ng0p1o..to9 Pot

lIsten van de p.rc.l.n A en
o0g.t' van da .noli.t.fl Air perc.I.n A an 8.

A 0 ¶98 157 ¶16

13 11 1?
A C 370 ¶074 lOll

13 I? 11,25
A N 195 195 708

0 11 10,75
A P 388 751 570

14 14 12,75
A K 288 380 301

10 10 ¶0,25

_________ _________

8 D 172 171 173

lB 17 16,25 A C 323 1426 1178

14 14 14,75 8 A 168 727 733

18 19 17,5 8 P 769 777 644

16 18 17 8 K 260 386 251

14 14 14,5 0e produktIs van di .erste 00956 b.dr.a9t rnpektiivelljk
van p.rc.. 1 8 ¶08 (n24) an van p.rn.o I 8 115

lijk, van compleet bet kleinst en van —N verreweg het grootst.

Gegevens omtrent de produktie per voedingsoplossing na de drie achter-

aenvolgende groeiperiodes zijn verstrekt in tabel 3.3.7. De produktie

in mei (beginsituatie) van perceel A is groter dan van perceel B, resp.

188 g/m2 en 115 g/m2. 00k bij oogst 2 is de produktie van perceel A op

alle voedingsoplossingefl groter. Bij oogst 3 is het beeld precies om—

gekeerd, want hierbij liggen de produktiecijfers van perceel B hoger.
e

De waarden van perceol B zijn eveneens hoger bij do 4 oogst behalve

van de oplossing —K.

Het verloop van de produktie is voor de opiossingen compleet, —P en —K

bij beide percelen ongeveer gelijk. Van genoemde oplossingen zijn de

produktiestijgingen bet grootst van oogst 2 naar 3. De waarden van

oogst 4 zijn weer gedaald. De produktie van AD en BD daait tijdens hot

experiment en wel van AD het sterkst. De oplossing —N is het minst on—

derhevig aan grote produktieveranderingen; bij A biijft de produktie

vrijuei konstant en bij B neemt deze geieidelijk toe.

3.3.e. Enige afzonderlijke soorten.

Het verloop van bet drooggeuichtspercentage van enkele soorten is in
beeld gebracht. Het betreft achtereenvoigens Rumex acetosa (fig.3.3.5.),
Holcus lanatus (fig.3.3.6.), Earex nigra en Festuca pratensis (fig.
3.3.7.). \Joor de overige soorten zij verwezen naar de bijiagen B 1 t/m

B 10.

Hot gedrag van Rumex acetosa en Holcus lanatus is interessant. Niet al-

leen doordat doze soorten hoge gewichtspercenteges scoren op beide per-
celen, maar evenzeer omuille van do keuze als testplanten voor de
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groeiproef' met een Fosfaatgradint (hoofdstuk 5).
arex nigra is een soort, die enkel voorkomt op de monolieten ult per—

ceel A, teruiji Festuca pratensis ean specifieke soort is van de mono—

lieten uit perceel B.

De geuichtsperCentages van Rumex acetosa zijn met name bij cie uitgangs—

situatie van 18 mei op perceel A aanzienlijk hoger dan op B.

Voor aile typen voedingsoplossing van A neemt het geuichtspercentage

eerst stark aF, daarna wat iangzamer behaive van de opiossing —K.

Hat gewichtspercentage van R. acëtosa your aile voedingsopiossingen van

perceel B daait geieidelijker (figuur 3.3.5.).

160

I—

LI

LI
LI
LI0
20.
0

OOGST—DATA

Fig.3.3.S.: Hot drooggeicht (%) van Rumex acetosa per voedings—

oplossing per oogstdatum van perceel A (links) en

perceel B (rochts).

Figuur 3.3.6. iliustreert het grote aandael van Hoicus lanatus in de

vegetatie van beide percelen, doch in het bijzonder van perceel B.

De geuichtspercentages van perceel A variren bij de begintoestand tus-

sen 1% en 13% en van perceel B tussen maar iiefst 50 en 62%. Bij per-.

ceel A stijgt het gewichtspercentage tot uiteindelijk 20 31% afhankeiijk

van de opiossing. Bij perceel B dalen de percentages na de eerste periode

en daarna nemen ze ueer toe. Dit geidt voor alle typen voedingsoplossing.

I

1/5 27/6 5/8 11./9

.—.-

compleet

OHO

77/6 5/8 141918/5

60

I

0
C

0
C

18/5 77/6 5/8 1619 18/5 77/6 5/8 16/9

ODGST—DATA —
rig.3.3.6.: -tot drooggouicht (%) van Holcus lanatus per voodings.

oplossing per oogstdatum van perceel A (Links) en

perceel B (rechts).
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Het verloop van het geuichtspercentage van Larex nigra op de monolieten

van perceel A hangt sterk af van het type voedingsoplossing. Lr volgt

met de duur van de proef een differentiatie in de voedingsoplossingen.

L. nigra doet het goed op de oplossingen H20 en -N en slecht op corn—

pleet en -P. Op de eerste tuee oplossingen stijgt het gewichtspercen—

tage tot ruim 21%. Op —K worden percentages bereikt die er tussen in

liggen (figuur 3.3.7.).

[

IARKX NIDRAJ IUCA PRAT{NSIJ

60 60

1-

LI 40 40-

:3
LI

0
conpleet

20 20

compLeel 0 — -K —°
- K -P

0

____ ___ ___

0

18/6 27/6 5/8 11.19 18/5 27/6 5/8 14/9

006 ST-DATA —-

Iig.3.3.7.: let drooqgeaicht (%) van Carex nigra en Festuca
pratensis per voedingsoplossing per oogst.

Hot geuichtspercentage van Festuca pratensis neemt toe op compleet en

—K. 1aar do toename op de oplossingen H20, —P en -N is slechts goring

of blijft achteruege. Do rijkste voedingsoplossing biedt F. pratensis

de beste mogelijkheid tot groel; bij oogst 4 uordt zelfs een percenta-

ge van ruim 27% bereikt (figuur 3.3.7.).

3.3. f. Wortels.
Het drooggewicht van de wortels is bepaald per monoliet van be.ide per—
celen (bijiage G 4).
Er bestaan grote verschi]len in uortelontwikkeling tussen de diverse
typen voedingsoplossing. De wortels van de oploss.ingen compleet, —P en
vooral —N zijn veel sterker vertakt dan die van H20 en —K, uaarbij een
ijie, weinig vertakte wortelstruktuur was te zien.

Do gemiddelde drooggeuichten van de wortels per voedingsoplossing van

zowel A als B met de erbij behorende standaarddeviaties zijn vermeld

in tabel 3.3.8. De verschillen tussen perceel A en B zijn gering. Een

uitzondering hierop vormt de P—deficinte oplossing, want hierbij is

het worteldrooggewicht van percoel A significant lager.

Hot drooggeuicht der wortels van do oplossing —N is opvallend, doordat

doze bij zouel A als B hot grootst is. loch moet de N—deficinte oplos—
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label 3.3.U.: Het gemiddeld drooggewicht (gram) van de uortels

der monolieten per voedingsoplossing (standaard—

deviatie;n=5) van de percelen A en B.

Voedingsopl. Gemiddeld drooggewicht (gram)

Perceel A Perceel B

D

C

—N

—p

—K

0,47 (0,35)

2,03 (1,37)

2,29(0,47)

1,39 (o,2B)

0,70(0,13)

0,56 (0,27)

2,06 (0,28)

2,10 (0,39)

2,08 (0,45)

0,66(0,24)

sing juist worden aangemerkt als n van de minst produktietie voedings—

oplossingen.

De relatief hoge standaarddeviatie van de complete oplossing van perceel

A uordt veroorzaakt door de aenwezigheid van de soort Rumex crispus op

n der AC potten. Het worteldrooggewicht van deze pot bedraagt maar

liefst 4,48 gram.

De worteldrooggewichten van H20 en —K van beide percelen liggen op een

duidelijk lager niveau dan die van de overige voedingsoplossingen.

3.3.g. pH en geleidbaarheid.

Tijdens de Bouma—Janssen proef zijn zowel de pH als de geleidbaarheid

van de voedingsoplossingen nauwgezet bijgehouden. Op 23 verschillende

data uerden de pH en de geleidbaarheid der afzonderlijke potten gemeten

(tabellen bijiage D). Hiervan zijn de gemiddelden berekend per voedings—

oplossing van beide percelen (bijiage C).

Van elke voedingsoplossing is bet verloop van de pH gedurende de proef

in figuur 3.3.8. te volgen. De pH—verschillen tussen de voedingsoplos—

singen van A en B zijn gering.

De pH van H20 is nogal variabel geweest voor zowel A als B, maar de

uaarden liggen steeds tussen 4,5 en 6,4. De complete oplossing heeft

een pH, die na een verversing rond 5,5 ligt, maar daarna meestal op—

loopt tot ongeveer 6 of soms nog jets hoger. De pH—waarden bij de op—

lossing —N liggen tussen 4,5 en 6, doch grotendeels rond 5,5. Voor de

oplossing —P gelden uaarden tussen 5,3 en 6. De pH van de K—deficiënte

oplossing neemt na een verversing toe met minstens een 0,5 pH—eenheid.

De pH ligt in bet trajekt 4,2—5,6, doch gemiddeld lets boven de 5.

Figuur 3.3.9. illustreert de geleidbaarheid per voedingsoplossing van

de percelen A en B. Hieruit blijkt, dat er geen grate verschillen tus—

sen de percelen zijn te constateren.
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Voor H20 zijn de verschillen zeif's zo gering, dat in figuur 3.3.9.

helemaal geen onderscheid tussen A en B is uaar te nemen. De geleid-

baarheid in de H20 potten is klein en konstant. Bij de andere voe—

dingsoplossingen valt op, dat na iedere verversing de geleidbaarhe.id

afneemt tot de daaropvolgende verversing. De afname is het grootst

bij compleet en —P, maar ook bij de oplossingen N- en K—deficint

duidelijk aanwezig.

Bij compleet is een verschil tussen A en B nog bet meest opmerkelijk.

De af'name van de geleidbaarheid van perceel B is groter, want de ge—

middelde afname tussen tuee verversingen bedraagt bij perceel B

800 ,uS en bij perceel A 680 ,uS.
Van alle voedingsoplossingen behoudens demi water ziet men een sprong
in de geleidbaarheid na een verversing, zodat in de grafieken een

repeterende zaagt andfiguur ont steet.
De gemiddelde afname van de geleidbaarheid tussen tuee verversingen
is bi.j de oplossingen compleet, N—, P— en K—deficint respektievelijk
ongeveer 750, 400, 600 en 460 ,iJ5iemens.

3.3.h. Bodemchemische bepalingen.

Van alle chemische bepalingen zijn de waarden nauukeurig vermeld (bij—

lagen F).

De bodemchemische analyse aan de zoden per voedingsoplossing betreft

achtereenvolgens de pH (tabel 3.3.9.), vochtgehalte en P—u (belde ta—

bel 3.3.10.) en voorts het N—, P— en K—totaal (tabel 3.3.11.).

Demi water 4,1 4,4 4,8 4,8

Compleet 4,2 5,1 5,2 5,7

N—deficint 4,0 4,6 5,3 6,0

P—dericient 4,5 5,1 5,6 5,8

K—defic1nt 6,4 4,9 5,3 5,6

Tabel 3.3.9.: De pH—H20 en pH—KC1 van de lagen 0-5 cm en 5—10 cm

van de monolieten der percelen A en B per voadinga—

opiossing na hat Bouma—Janseen experiment.
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De pH—H20 (tabel 3.3.9.) van beide lagen van perceel I is voor alle

voedingsoplossingen opmerkelijk lager dan van B. De kleinste verschil-

len tussen A en B gelden voor demi water en de grootste verschillen

voor N-deficint. Gemiddeld is bet verschil tussen A en B ongeveer

n pH—eenheid.

Ook de pH—KC1 is voor perceel A duidelijk lager bij elke voedingsop-

lossing, hetgeen bevestigt dat de grond van A gemiddeld ongeveer 10 x

zo zuur is dan de grond van B.

Tabel 3.3.10.: Net vochtgehalte (%) en do P-u (pg P205/cm3 droge

grond) van do lagen 0—5 cm en 5-10 cm van do mono-

lieten van perceel A en B per voedingsoplossing na

de Bouma—lanasen proer.

*dg = droge grond.

Er bestaan geen grote verschillen tussen A en B voor wat het vochtge—

halte betreft (tabel 3.3.10.). \Joor demi water is het vochtgehalte van

A en B vrijuel gelijk, maar ook het laagst. Joor compleet is bet percen-

tage van A ongeveer 3,5 5% lager dan van B. De vochtgehaltes van de

andere voedingsoplossingen liggen tussen 45,0% en 49,5%. 'Joor N— en

K—deficint zijn de percentanes van A lager dan van B, terwijl voor

P—deficint dit juist andersom is.

De toch al geringe verschillen in vochtgehalte van de laag 0—5 cm zijn

bij de laag 5—10 cm nog kleiner.

De P—u cijfers van beide lagen van perceel A zijn hoger dan van perceel

B (tabel 3.3.10.). De laagste uaarden gelden bij zouel A als B voor de

P-u
(pg P205/cm3 dg*)

Deal vater

Compleet

N—defici8nt

P-deficient

K—def ici8nt

10,8

14,7

10,8

10,0

15,4

10,0

22,8

23,9

7,7

27,8

6,2

7,7

6,2

4,6

7,0

7,0

14,3

5,8

4,6

17,8
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P—deLicinte oplossing. De grond van de zoden van A bevat bij de op-
3

lossingen demi water en P-deficient 3,0 tot 5,4 pg P205 per cm grond

meer. De zoden van P. op de K-deficFénte oplossing bevatten in de Ia—

gen 0-5 cm en 5—10 cm resp. 8,4 en 10,0 pg meer dan in die van B.

Het verschi.t tussen A en B bij compleet bedraagt 7 8,5 pg P205 per

cm3 droge grond. Voor de N—deficinte oplossing is zelfs een verschil

aanuezig van 18,1 in de laag 5—10 cm.

Uit tabel 3.3.11. blijkt, dat bet percentage N-totaal op perceel A van

laag 0—5 cm bij alle voedingsoplossi-ngen hoger is dan van B.

Bij de oplossingen —N en —K zijn de verschillen miniem, doch bij P—de—

ficint beduidend. Vergelijkt men de usarden van de laag 5-10 cm dan

blijken deze bij demi water, compleet en P—defici'nt op perceel A gro—

ter te zijn, maar bij N— en K—deficint wat lager.

label 3.3.11.: N—totaal (%), P—totaal (mg P205/100 9 dro.e grond) en K—to—

taal (rag K/lOb g droge grond) van de lagen 0—5 cm en 5—10 cm

van de zoden der percelen A en B per voedingsoplossing na

hat Botjma—Janssen experiment.

Percee1 P. Perceel B

laag 0—5 laag 5-10 laag 0—5 bag 5-10

aal

P-totaal
P0/100 9

al100gdg*)

Demi water 0,583 0,492 0,518 0,470

Compleet 0,564 0,476 0,509 0,440

N—defici8nt 0,563 0,450 0,550 0,493

p-derici'ent 0,617 0,506 0,461 0,461

K—defici8rrt 0,545 0,477 0,534 0,490

Demi water

Compleet

N—deficint

P—deficint

K—deflcint

176,8 155,6 202,1 195,8

185,8 194,2 216,3 252,3

172,8 190,3 219,2 234,6

158,1 152,8 167,0 168,3

166,1 191,4 244,8 292,1

08mb water 58,5 66,4 70,4 67,1

Compleet 91,3 87,2 95,6 93,7

N—deficint 92,2 95,2 118,5 110,8

P—deficint 100,8 96,9 112,6 119,4

K—deficint 62,7 61,2 67,8 72,6

*dg droge gfond.

De uaarden van P—totaal bij perceel B van beide lagen zijn groter dan

die bij perceel A voor alle voedingsoplossingen. Bij de P—deficFénte

voedingsoplossing bedraagt het verschil in P-totaal tussen A en B bij

de laag 0—5 cm en 5—10 cm resp. 9 en 15,5 mg P205/100 g droge grond.

Bij demi water is dit verschil groter resp. 25,3 en 40,2 mg.
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P—totaal van de laag 0-5 cm van B is bij compleet, —N en —K achter—

eenvo.tgens 30,5 , 46,4 en 78,7 hoger en van de laag 5—10 cm respek—

tievlijk 58,1 , 44,3 en 100,7 mg P205 meer per 100 gram droge grond.

Ook alle K—totalen van perceel B bereiken hogere uaarden den van A

(tabel 3.3.11.). Het grootst is het verschil b.ij N—deficint. Bij de

oplossingen demi water en K-deficFént zijn de verschillen voor de

eerste leag (0—5) resp. 11,9 en 5,1 mg K en voor de tweede leag (5—10)

achtereenvolgens 0,7 en 11,4 mg K per 100 gram droge grond.

3.3.i. Gewasanalyse.

Van elke groeiperiode is de vegetatie verzameld en na de laatste is

een geuasanalyse uitgevoerd aan de totale vegetatie per voedingsoplos-

sing per perceel. De gewasanalyse is toegespitst op N—, P- en K—totaal

ter bepaling van hoeveel van de betreffende elementen is terug te yin—

den in het gewas, uitgedrukt in procenten.

De gegevens van de gewasanalyse zijn in detail weergegeven in bijiage
0. De resultaten zijn in figuur 3.3.10. uitgezet.
Het geuas van zowel A als B be—
vat op de oplossingen H20 en —N

aanzienlijk minder stikstof dan

_____________________________

dat op de andere voedinosoplos— 4-

singen. Van perceel B is het N—
percentage van de vegetatie bij IH20 en —N kleiner dan van A.
Het hoogste percentage stikstof

5

uordt aangetroffen blj compleet, RJ

waarbij dat van perceel A lets
2

groter is dan van B. Alleen bij 1 r-i r1I rde oplossing —K is het percen—
tage van B groter.
In het geuas op de P—defici'énte
voedingsoplossing is minder P

2

aanwezig dan in de vegetatie van 1

de andere oplossingen. Het klein— H20 CompIee -N -P -K

ste percentage P scoort het ge—
Fiç. 3.3. O. nat g.fl.It. (% van N, P •n K in h.t cay.. (r..p.k—

was van P—defici'nt van perceel t.ibn..r ban.A.v)p.rnn.dIn9.npio.
a ang van parc..! A (nsa! 9.arc.. rd) an A ( rd).

B (0,34%) direkt gevolgd door
het geuas op —P van Pt (0,44%).
Op H70 ligt het % P van het ge—
was op 0,8% bij beide percelen, teruiji op de andere oplossingen de
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waarden hoger liggen; van A tegen de 1% p en van B rond 1,1% p.

Het kaliumgehalte in het gewas geeft voor alle oplossingen van beide

percelen ongeveer hetzelfde beeld te zien en de verschillen zijn be-

trekkelijk gering. Op compleet worden de hoogste percentages K aange—

troffen, dan volgt —P en daarna —N. Bij genoemde opiossingen is het
kaliumgeha]te van perceel B steeds jets hoger.
\Ieel lagere waarden zijn gevonden bij de oplossingen H20 en K—defi—
ci'nt, maar hierbij ligt het kaliumgehalte van perceel A hooer met

resp. 0,39% en 0,34%.

3.4. Discussie en conclusies.

3.4.1. Relatieve deficintie en botanische samenstelling der vegetatie.

Lilt de resultaten van het experiment kan geconciudeerd worden, dat de

mate en volgorde van relatieve deficintie van de macro—nutrjnten voor

beide percelen ongeveer gelijk zijn. Het meest deficint is stikstof, dan
volgt kalium en daarna fosfaat (f'ig.3.3.2.).
Deze bevindingen stemmen goed overeen met de verwachting en met hetgeen
in het algemeen is gevonden omtrent de beperking bij graslandvegetaties
in hooilandbeheer (Bakker,1982; Oomes,1977; Ueils,1980).
Stikstof is al gauw de meest beperkende faktor in het veld (Bakker,1982).
Dit kan enerzijds uorden toegeschreven aan een snelle N—mineralisatie

wegens lage gronduaterstand (Grootjans,1979) en anderzijds aan uitspoeling

van NO3 naar grotere diepte, waardoor het niet beschikbaar is voor de

planten. Fosfaat is het minst deficient, want het spoelt niet uit en kan

alleen aan de bodem worden onttrokken via het afvoeren van pianten mate—

riaal (Hosper,1981).

Het aantal soorten en de produktie van de uitgangstoestand in mel zijn

voor perceel 8 respektieve1k groter en kleiner dan voor perceel A.

Dat het aantal soorten op B significant hoger is, verandert tijdens de

proef nauweUjks meer.

Men zou verwachten, dat het eantal soorten op de monolieten eerder af—

neemt dan in het veld. Er kunnen immers geen nieuue soorten bijkomen

door verspreiding vanuit de omgeving (Pegtel,1983). Het soortental

blijft echter redelijk konstant tjdens het experiment. Dit stemt overeen

met een onderzoek aen blauwgraslanden (Hosper,1981). Er kunnen evenals

in het veld wel nieuue soorten ontstaan vanuit bet zaadkapitaal.

Het hogere soortental op het betreffende maaiperceel is een bevestiging

van hetgeen Bakker et.al.(1980) hieromtrent hebben gevonden. Het kiopt

tevens met bet algemene verschijnsel, dat de soortsdiversiteit toeneemt
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bij maaien (Bakker,1982; reugdenhil & van Uieren,1976; Uillems,1Y79;

Uind,1YBO). Naarmate de produktie lager is, kan het aantal soorten be—

ter toenemen (Grime,1979). De begintoestand geeft aan, dat deze stel—

ling het best opgaat voor perceel B. Dit is ook logisch, omdat bet toe-

passen van een maairegime de produktie in het algemeen doet dalen (Bak—

ker,1982; Londo,1Y76; Domes,1977; Uillems,197Y; Wind,1980).

[en effekt van het experiment is, dat de aanvankelijke verschiilen in

drooggewicht en produktie tussen beide percelen in de loop van de proef

gelijk getrokken uorden. De produktie van perceel B bereikt bij de Dog—

sten 3 en 4 zelfs de hoogste waarden.

[ike specif'ieke voedingsoplossing heeft grote invloed op de produktie.

De drooggeuichtsopbrengsten zijn kleiner in de volgorde compleet, P—,K-,

N-deficint en H20 bij beide percelen.

Hat effekt van de diverse voedingsoplossingen op bet drooggewicht van

de vegetatie der zoden van perceel A en B is vrijwel gelijk. Bij vergelij—
king van compleet en demi water blijkt de produktie voor perceel A en B

bij oogst 3 resp. ongeveer 7 en B keer zo groot. Deze orde van grootte
is in overeenstemming met ean gelijksoortig onderzoek van Hosper (1YB1).

[r bestaan in tegenstelling tot de oogsten 2, 3 en 4 geen significante

verschillen in drooggewicht tussen de monolieten der diverse voedings—

oplossingen onderling bij oogst 1. Dit geldt zowel voor perceel A als B,

zodat gesproken mag uorden van een redelijk uniforme beginsituatie.

Uel is er heterogeniteit in de drooggewichtsopbrengsten t.o.v. compleet

bij oogst 1 (fig.3.3.2. en fig.3.3.4.). Dit is te verklaren doordat bet

steken van de monolieten een toevaisgebeuren betreft. Bovendien zijn er

in het veid altjd verschillen in samenstelling en struktuur aanuezig,

zelf's binnen n en hetzelfde perceel en toch zeker tussen de percelen.

Wanneer de monocotylen en dicotylen afzonderlijk warden bekeken, blijken

er aanzienlijke verschillen te bestaan tussen perceel A en B.

De gewichtsverhoudingen tonen aan, dat de monocotylen vanaf' bet begin

op perceel B veel beter zijn vertegenwoordigd dan op perceel A. De uit-
gangstoestand is, dat de monocotylen op B overheersen en de dicotylen

op A.

Hat gewichtspercentage monocotylen van perceel A stijgt bij de meeste
voedingsoplossingen tijdens de proef gemiddeld meer dan dat van perceel B.
Bovendien divergeert hat gewichtspercentage monocotylen tussen de onder—

linge voedingsoplossingen (40—78%) bij A in de loop van het experiment,

teruiji bij perceei B juist een convergentie (82—92%) optreedt (fig.3.3.3.).

Het beeld bij zowel monocotylen als dicotylen van beide percelen ver—

schilt zo ueinig, dat de volgorde van defici'ntie stikstof, kalium, fos—

faat steeds hetzelfde is (fig.3.3.4.).
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Gezien een toonemende monocotylon/dicotylen verhouding tijdens de proof

manifesteren do monocotylen zich steeds beter, terwiji do dicoty.Len

juist verder warden teruggedrongen. Op grand hiorvan kan geconstateerd

worden, dat een proces van vergrassen intreodt. Doordat do vergrassing
op de rijkere voedingsoplossingen (compleet en van perceel A beperkt

blijft en in tegenstelling hiermee op dezelfde voedingsoplossingen van

perceel B juist enorm toeneemt, suggereert d.it eon verschil in bodem—

vruchtbaarheid. Hoge monocotylon/dicotyJefl verhoudingen zijn gerelateerd

aan oen geringere bodemvruchtbaarheid (Pegtol,19B3). Hierdoor kan ge—

concludeerd warden, dat perceel B armer moot zijn dan percoel A.

Wellicht is de grand van perceel A beter in staat am nutrinten be—

schikbasr te stellen. Ilogelijkerwijs door grotere nalovering van N en P

vanuit do organische bodemfraktie en/of gunstiger bodemfaktoren.

Uit de vergelijking van do monocotylen/dicotylen ratio moot vastgesteld

warden, dat de percolen stork verschillen voor wat do botanische samen-

stelling on de struktuur betreft. Do vegetatie van perceel A draagt moor

het karakter van eon ruigtkruidenvegetatie, terwijl dat van B gekenmerkt

wordt door eon homogenere struktuur (CABO,1982; RIN,1979).

Ondanks hot felt, dat or 14 gemeenschappelijke soorten groeien op do per-

celen A en B, die rasp. gomiddeld 90 92% en 84 86% vormen van do

vegetatie, treden or grate verschillon op als men naar do afzondorlijke

soorten kijkt. Alleon al binnen do groep monocotylen komen do soorten

Alopecurus geniculatus, Anthoxanthum odoratum, Lynosurus cristatus,

Festuca pratensis en Glyceria fluitans voornamelijk voor op perceal B.

Earex nigra is uitsluitend aangetroffen op perceel A.

Bij boschouwing van do rijkere soorten kan warden vastgesteld, dat zij hot

gemiddeld veal beter doen op perceel A dan op 8. Hot is opmerkelijk, dat

Potentilla anserina slechts sporadisch voorkomt op B, hetgeen zou kun—

nen duiden op hot verdwijnen van deze soort door het toegepaste rnaai—

regime. Van de soorten, die tot do middengroep gerekend moeten worden,

zijn Rumex acetosa, Festuca rubra en Epilobium tetragonum talrijker op

perceel A. Holcus lanatus vormt echter gomiddeld bijna do helft van hot

drooggowicht van parceel B, terwijl hot aandeel van doze soort op A zich

beperkt tot gemiddeld 10 15%. Hieruit blijkt duidelijk, dat Holcus la—

natus als geen andere soort bijdraagt tot hot onderscheid tussen do twee

porcelen (figuur 3.3.6.). Toch is H.lanatus in staat am zich tijdens hot

vorloop van do proof steeds beter te manifesteren op perceel A.

De samenstelling van de vegetatie van beide percelen kan elk jaar stork

variren volgens onderzoek van Bakker et.al.(1980). De grate fluctua—

ties warden veroorzaakt door do dominantie van Holcus lanatus en do

ophoping van strooisel in do winter. Tegelijkertijd tredon complementaire
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fluctuaties op van do soorten Ranunculus repens, Poa trivialis, Agros—

tis spp., Cardamine pratensis, Rumex acetosa en Festuca rubra.

De begintoestand van perceel B bevindt zich in de situatie , waarbj H.

lanatus domineert en die van perceel A bevat relatief meer complemen—

taire soorten. De fluctuaties van do dominante soorten zijn op B aan—

zienlijk groter dan op A (Bakker et.al.,1980). Dit is ook wel plausibel,

omdat perceel B veel meer onderhevig is aan verstoring en menselijke

invloed.

Do dominantie van Holcus lanatus is in do hand gewerkt door de abrupte

verandering van hot beheer. Vroeger verhinderden de gangbare landbouu—

methoden do overheersing van Holcus door eerder in hot seizoen to

hooien, voor de zaadverspreiding (Bakker et.al.,1980; Oomes,1977).

Daarnaast heeft H. lanatus hot sterke vermogon om zich vegotatief te

vermeerderen met als gevoig dat andere soorten weggeconcurreerd kunnen

worden (Watt,1978). Dit fenomeen bUjkt ook uit de proef, daar H. lane—

tus op alle voedingsoplossingen goed gedjt.

Holcus lanatus ken op grond van zijn concurrentiekracht en grote eda—

fische tolerantie het aantal soorten laag houden (Bakker et.al.,1980).

Voorts reageert doze soort gevoelig op do hoeveelheid beschikbaar stik—

stof (Bakker et.al.,1980). Verlaging van do gronduaterstand doet do

N—mineralisatie toenemen, zodat hot NU —gehalte in do bodem stijgt,

hetgeen vergezeld gaat van sterke dominantie van Holcus lanatus (Groot—
jans,1979). Do drooggewichten van H. lanatus van perceel B liggen in
tegenstelling tot perceel A op N—deficint lager dan bij do andere voe—
dingsoplossingen. Dit kan boschouwd worden als sen indicatie, dat do

grond van perceel B armer most zijn.

Do relatiof sterke terugval van do dicotylon op do monolieten van do

meeste voedingsoplossingen van perceel A zijn mede to wijton aan do ont—

wikkeling en eigenschappen van Holcus lanatus. Zo vertonen bijvoorbeeld

do levenscycli van Holcus lanatus en de meeste dicotylen grote verschil—

len, want hot voiwassen stadium wordt respoktievelk laat en vroeg in

het seizoen bereikt (Bakker,1982).

Alle soorten zijn niet even goed bestand tegen knippen en bovondien zijn

do groeisnelheden soortspecifiek (Grime & Hunt,1975).

Mode door deze soortsverschillen is hot moeifljk concreet to zijn over

hot verband tussen knipfrequentie en bodernvruchtbaarheid. Wel ligt het

voor do hand, dat do concurrentieverhoudingon tussen de afzonderlijke

soorten zijn beinvloed. Hot vermoedon bestaat, dat do dicotylen in hot

algemeen gevoeliger zijn voor het knippen dan do monocotylen.

Do dicotylen ondergaan waarschijnlijk een extra remming van do groei
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door ontbindende wortels na elke oogst. Dit verschijnsel geldt in het

bijzonder voor Rumex acetosa (Newbery,1979).

De soorten Rhinanthus serotinus en [quisetum palustre zijn alleen aange-

troffen op perceel B en dan ook nag bijna uitsluitend bij de eerste kn.ip.

Rhinanthus serotinus wordt vermoadelijk verspreid via maai—apparatuur

(Nanninga,1981). Doordat bij daze soorten geen hergroei optreedt, zjn ze

kennelijk uiterst kwetsbaar voor hat knipeffekt. Dit wegens hat ontbreken

van een secundair meristeem aan de stengelbasis (Hosper,1981).

Uiteraard speelt hat type voedingsoplossing een grate rol bij de soar—

tensamenstelling. De tendens is uaarneembaar, dat op de "arme" voedings—

oplossingen het aandeel arme soorten grater is. Evenzeer geldt, dat hat

aandeel rUke soorten relatief hager is op de "rijkere" oplossingen.

Zowel de voedingsoplossing als de concurrentie zijn van invloed op de

groei van de afzonderlijke soorten. [en nadeel van de Bouma—Janssen me—

thode is, dat de effekten van die twee onmogeUjk afzonderlijk zUn te

onderscheiden.

Allean de drooggewichten op P—defici'nt vertonen nag ean significant

verschil tussen perceel A en B bij de tweede oogst. Dit rechtvaardigt de

aandacht, die besteed is aan een proefopzet met ean P—gradint (hoofd—

stuk 5). De suggestie was gewekt, dat er een verschil omtrent de fos—

faatvoorziening zou kunnen bestaan. Dat dit verschil later grotendeels

weer teniet zou gaan, kon op dat moment niet worden voarzien. Bovendien

moest direkt na het bekend worden van de resultaten van oogst 1 en 2

(media augustus 1983) warden begonnen met de start van een groeiproef

met een gradint van N of' P of K omuille van de ted. Hat lag op dat

moment voor de hand om te kiezen voor een gradint met f'osfaat.

3.4.2. Wortels, deficintie verschijnselen, pH en geleidbaarheid.

Elk type voedingsoplossing drukt z'n stempel op de ontwikkeling van de

arm groeiende wortels en hierdoor ook op de fysialogie van de wortel

(Clarkson & Hanson,1980; Iloore,1974).

De wortelgroei in demi water is zo miniem, dat de grand van daze mono—

lieten droger is dan van de andere oplossingen, getuige het vochtgehalte.

In de produktieve oplossingen (compleet en -p) zijn de wortels beter ant-

wikkeld en meer vertakt. De relatief sterke wortelgroei in N—deficint

lijkt een algemeen verschijnsel te zijn, want dit is oak gevonden door Has—

per (1981). [en verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat bij nutrinten

deficintie een herverdeling van de groei binnen de plant optreedt,

waarbij vaak de wortelgroei wordt bevoordeeld (Llarkson & Hanson,1980).

Alleen hat worteldrooggewicht van p—deficint van perceel A is signifi-

cant lager. Doordat de AP—monolieten meer dicotylen bevatten, kan het
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zijn, dat dicotylen minder goed wortels kunnen vormen en/of dat deze uor—

tels sneller af'sterven door ontbinding (Newbery,1979), ofuel dat de

morfologie van deze wortels ongunstiger is (Byrne,1974).

De aflatende conditie van de wartels kunnen aanleiding geven tot uortel—

lekken (mond.med.prof.Kuiper). Vooral bij ouder weefsel treedt meer war—

tellek op den bij vers weefsel. Dit is te wijten aan de incompetentie van
+

de stele—cellen am ionen vast te houden (Bowling,1976). H —ionen kunnen

de wortels ook beschadigen door de permeabiliteit van de celmembranen

nadelig te beinvlaeden, zodat eerder geabsarbeerde ionen weer weglekken

(floore,1974). De schade aan het wortelweefsel is grater naarmate de pH

lager en de temperatuur hager is (Jacobson et.al.,1957; Nielsen,1974).

Door hot ontstaan van wortellekken kunnen nutrinten in do to testen

grond terechtkomen. Dit gebeurt ofwel door do wortels heen via hot xy—

loom (mond.med.prof.Kuiper) ofuel longs do buitenkant van de wortels

(mond.med.Pegtel). Omdat do complete oplossing de meeste nutrinten be—

vat, ken do te onderzaeken grand door doze oplossing relatief hot meost

warden verrijkt. Oenoemd verschijnsel doet echter geen afbreuk aan de

doelstelling van de Bouma-Janssen proef.

Wortels groeien bij do dubbele pot methode deels in grand en deels in
voedingsoplossing. De pH—veranderingen in hot uortelmilieu zijn van eon
aanzienlijk grotere betekenis in bodemsystemen dan in voedingsoplossingen

(Mdams,1974; Iloore,1974; Neuman,1974). Normale H en OH (of Hr03) af—

gifte vanuit do wortel zullen in eon voedingsoplossing sneller verdwijnen

dan aan het direkte wortelopperviak in do grand. Derhalve kunnen in do

rhizosfeer zone flinke pH veranderingen gehandhaafd worden (Clarkson &

Hanson,1980; Moore,1974).

Er zijn talrijke deficiêntie verschijnselen en vraat waargenomen. 'Jooral de

dicotylen van A hebben hierondor geleden. Hierdoor is de algemene toe—

stand van de vegetatie van B beter. Dit heeft ongetwijfeld de droogge—

wichtsverhoudingen tussen A en B be!nvloed.

8ij toepassing van de Bouma—Janssen methode blijken eerder defici'éntie

symptomen op te treden dan bij de conventionele kweekmethoden (huller,

1979). Dergelijke gebrekssymptomen doen zich hot eerst voor bij oudere

bladeren op do minst produktieve voedingsoplossingen. Een verkiaring

hiervoor is dat planten beschikken over hot vermogen om vitale stof'fen

te redistribueren (Ilengel,1974).

Het is van belang, dat or voldoende La in het wortelmedium aanwezig is

(iloore,1974). Daarvoor is bij do hier gebruikte voedingsoplossingen go—

zorgd, behoudens in demi water. La heeft naast eon beschermende working

voor do wortels tegen to hoge Htionen concentraties ook eon algemeen

regulerend vermogen op do ion—absorptie (Epstein,1961; Jacobson et.al.,

1960).



De noodzaak van handhaving van elektrische neutraliteit en kation—anion

evenwicht in plantenweefsels en de daarmee vergezeld gaande biochemische

processen hangen sterk samen met de pH. De pH van de omrlngende oplos-

sing is van invloed op de ion—opname. PH—veranderingen worden geThdu—
ceerd door bet ult balans zijn van kation—anion absorptiesnelheden
(Hiatt, 1967; Olsen, 1953; Pitman, 1970).
Een belengrijk proces van invloed op de ionen status van planten is de
opname en incorporatie van nitraat. De NO opname geschiedt door gelijk—

tijdige absorptie van katlonen (vooral K+) om elektrisch evenwicht te

houden (Mengel,1974). Daarna volgt bet proces van nitraatreduktie in de

wortel, uaarbij een deel bet hierbj geproduceerde 0H en HCO3 uit de

plant zal diffunderen en de pH van de rhizosfeer doet stijgen (Kirkby &

Ilengel,1967). Dit is de reden dat de pH van bet wortelmedium toeneemt

bij nitraatvoeding. In tegenstelling tot de andere voedingsoplosslngen

neemt de pH van N—deficint niet toe, maar daalt lets of blijft op een

konstant niveau tussen 2 verversingen. Dit is zeer aannemelijk, want er

kan geen NO3 worden opgenomen vanuit de voedingsoplossing, zodat de af-

gifte van hydroxylionen (of HCO
)

ook achterwege blijft.

In de overige voedingsoplossingen loopt de pH geleidelijk op, hetgeen

inhoudt dat de anionabsorptie de kationabsorptie overheerst met als
gevolg een netto vrijgeven van OH (of HC03) uit de wortels ((Ioore,1974;

Olsen, 1953).

Dmdat de condities voor de wortel in de complete voedingsoplossing bet

meest optimaal zijn, worden meer anorganische kationen en anionen opge—
hoopt, die direkt aangesproken kunnen worden voor de groei (Hiatt &

Laggett,1974), hetgeen ook tot expressie komt in de drooggewichten.

Hier is getracht de pH van de voedingsoplossingen tussen 5 en 6 te hou-

den, omdat dit redelijk goed overeenstemt met de pH in hat veld en bmdat
bet een rédelijk gunstig pH trajekt is voor de fysiologie van de wortels
(1oore, 1974).
Er zijn slechts minimale verschillen te constateren tussen de percelen

A en B als men naar de galeidbaarheid kijkt. Bij de voedingsoplossingen

compleet en P—deficiént is de zaagtandfiguur lets groter voor B, door—

dat de afname van de geleidbaarheid van B gemiddeld groter is tussen 2
verversingen. Hieruit ken geconcludeerd worden, dat de vegetatie van
perceel B wat harder tttrektlt aan de voedingsoplossing. Dat betekent,
dat de vegetatie van B relatief meer nutriênten nodig heeft vanuit de
voedingsoplossing den die van A. De vegetatie van B compenseert de be—
hoefte aan nutriênten derhalve sterker, hetgeen impliceert, dat de
grond van B wat schraler moet zijn.
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3.4.3. BodemchemisChe bepalingen en gewasanalyse.

Uit de resultaten van de bodemchemische analyse van de monstername in

mei (beginuaarden:tabel 2.6.1.) blijkt, dat de uaarden voor N—mineraal,

P—u, P—/U en humus groter zijn OP perceel 1\. Derhalve mag aangenomen wor—

den, dat stikstof' en f'osfaat beter beschikbaar zijn op /. De beschikbaar—

heid van kalium verschilt nauuelijks; P—totaal en K—totaal zijn op perceel

B grater. De verkiaring hiervan is een groter f'osfeatfixerend vermogen

op B (hoofdstuk 4) en mogelijk ook meer fixatie van kalium (Hesse,1971).

Een belangrjk punt van verschil vormt de pH tussen beide percelen. In

het voorgaande is reeds benadrukt welke ef'f'ekten dit kan hebben.

Wanneer men de chemische bepalingen aan de monolleten (einduaarden) be—

kijkt, ziet men in uezen hetzelfde beeld als bj de analyse van de mon-

sters in mel. 'Jan perceel A blijven K-totaal, P—totaal en de pH lager,

doch de P-u en N—totaal hager. Het verschil tussen A en B in de uaarden

van de nutrFéntengehaltes aan het begin en het eind van de proef is on—

geveer gelijk gebleven.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling om een chemische balans op te stel—

len van de gehaltes aan macronutrinten. lien zou immers verwachten, dat
de einduaarden van N—, P— en K-totaal lager zijn dan de beginwaarden.

Het tegendeel is hier echter vaak gevonden, zodat genoemd voornemen on—

mogelijk uordt. De hogere einduaarden zijn te verkiaren door het optreden

van uortellekken, waardoor nutrinten uit de voedingsoplossing in de

grond terechtkomen. Dit wordt vooral bevestigd door de hogere uaarden

van P-u, P—totaal en K—totaal aan de laag 5-10 cm van beide percelen.

Nog een reden voor het vinden van hogere einduaarden is, dat de grond

voor de bepaling der eindwaarden afkomstig is uit de monolieten. Deze

bevatten veel meer wortels in vergelijking met de direkt ult het veld
verzamelde monsters. Het is denkbaar, dat het nutriénten—beeld van de
grand uit de monolieten sterk vertekend uordt. Dit uegens de aanuezig—
held van meer organisch wortelmateriaal, dat relatlef' veel hogere ge—

haltes aan N, P en K bevat (Foy,1974; Iiengel,1974).
Ileting van gemiddelde condities in de totale bodem geeft geen goeie

weergave van de veranderingen vlakbij de wortels (Barber,1974). Dat be—
tekent dat de metingen aan de monolieten een juister beeld van de flu—
trintentoestand verschaffen dan die aan veidmonsters. Dit kan een
extra verschilpunt veroorzaken tussen de begin— en eindwaarden.

Dat de einduaarden bj demi water lets lager liggen dan de beginwaarden

is ean aanuijzing, dat hooien kan zorgen voor terugdringing van de nu-
triéntengehaltes.
Een punt van verschil tussen perceel A en B is de textuur van de bodem.

Dit komt door het gebruik van zuare maaiapparatuur op perceel B, het—
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geen leidt tot bodemverdichting. Deze faktor kan veranderingen in de

waterhuishouding tot stand brengen en daarmee in de nutrl'ntentoestand

(de Haan,1970).

De gehaltes van N, P en K in het gewas zijn significant groter voor per-

ceel M. lien kan hieruit concluderen, dat de grond van perceel P meer

nutrinten beschikbaar stelt dan die van B. \Jerder moet worden vastge—

steld, dat de vegetatie van B relatief meer is aangewezen op de nutrFén—

ten uit de voedingsoplossingen, hetgeen een bevestiging is van de resul-

tat'en van de geleidbaarheid.

De gewasanalyse kan niet gebruikt uorden om een nutrintenbalans op te

stellen, doordat de chemische bepalingen van de eindwaarden hoger uit—

vallen dan de beginwearden.

3.4.4. Algemene conclusies.

De vraag was of verschralend beheer in de vorm van maaien en afvoeren

de bodemvruchtbaarheid terug kan dringen. Dit beheer heeft tot gevoig,

dat het aantal soorten toeneemt en dat de produktie daalt. Dat deze

veranderingen zijn toe te schrijven aan daling van de vruchtbaarheid is
niet eenduidig vastgesteld. Wel zijn enige chemische bepalingen op het
maaiperceel wat lager, doch de vruchtbaarheidsverschillen zijn gering.
De betekenis hiervan is, dat de struktuurverandering kennelijk bepalen—

der is op de korte termijn dan de verwachte afname in bodemvruchtbaar—
held. Het is heel goed mogelijk, dat de faktoren pH en bodemverdichting

hierbij een grate rol spelen. In hoeverre is anduideli,jk, want deze fak—
taren hangen samen met moeifljk te kuantificeren eff'ekten.
BiJ onderzoek naar het verband tussen verschraling en bodemchemische
analyse dient ook rekenschap te worden gehouden met seizoenfluctuaties
(Gupta & Rorison,1975). Van belang hierbij zun de grondwaterhuishouding

en het redistributievermogen van de grond.

De mogelijke daling van de bodemvruchtbaarheid is waarschijnlijk een zeer

geleidelijk proces. Elede omdat planten toe kunnen met een klein deel

van het totaal aan bodemnutriénten.

De hier gevonden resultaten kunnen oak inhouden, dat de gebruikte

extraktie technieken onvoldoende zijn om de bodemvruchtbaarheid scherp

te karakteriseren. Het kwantificeren van de hoeveelheid nutrinten uit

de organische fraktie is daarbij essentieel.
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4. Bet fosfaat—fixerend vermogen.

§4..1. Inleiding..

Be grond van zowel perceel A als perceel B kan gekla3sificeerd

worden als (zure, ijzerrijke) beekeerdgrond (de Bakker & Schelling,

1967). Van zure gronden is bekend dat ze, voor de plant beschikbaar

fosfaat, kurinen vastleggen: het fosfaat-fixerend vermogen. Bij lage

pH (afhankelijk van de grondsoort en de mate van doorluchting) zin

aluminium en ijzer daarvoor verantwoordelijk, er ontstaat een neer-

slag van aluminium— en/of ijzerfosfaat (Bass & Sieling, 1950; Hesse,

1972; Consulentschap, 1979; Snijder, 1981)..

Wanneer een fosfaatoplossing aan een grond, die het vermogen heeft

fosfaat te ilxeren, wordt toegevoegd, treedt aanvankelijk een snelle

daling van de fosfaatconcentratie op, gevolgd door ean langzame. De

snelle afname kan geassocieerd worden met adsorptie—processen, de

langzame afname met de vorming van een neersiag van aluminium— en/of

ijzerfosfaat (Beek, 1979).

Gronden, die veel aluminium of ijzer bevatten (onder andere ijzer-

rijke beekeerdgrond), hebben de neiging om het fosfaat, dat als mest—

stof gegeven wordt, vast te leggen (Consulentschap, 1979).. Omdat de

grond van zowel perceel A als B bovengenoemde eigenschappen bezitten,

is het noodzakelijk, indien aan deze grond in een experiment fosfaat

als meststof zal worden toegediend, de mate van het fosfaat—fixerend

vermogen vooraf te bepalen. Be grootte van de fosfaat-gift kan dan

aangepast worden aan de mate van het fosfaat-fixerend vermogen (de

Boer, 1981; Pegtel, 1981; Hesse, 1971).

§4.2:. Methode.

In een tweetal proeven is bepaald of, en in welke mate, de
gronden van de percelen A en B fosfaat kunnen vastleggen;
-Experiment 1: de invloed van de grootte van de fosfaat-gift op het

fosfaat-fixerend vermogen.

-Experiment 2: de invloed van de grootte en het effect van de tijds-

duur na toevoegen van de fosfaat-gift op het fosfaat-
fixerend vermogen.
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Van elk van de percelen A en B is op 8 augustus 1983, van de

diepte 5-20 cm beneden het maaiveld, ca 15 kg grond verzameld. Na

ontwortelen en mengen zijn twee homogene grond—mengselS verkregen

die als uitgangsmateriaal voor beide exiperimenten dienen.

Experiment ii;

Het princiepe van de gevolgde. methode is beschreven door Hesse

(1971). Het nadeel van deze methode is, dat deze niet gerelateerd

is aan de gangbare fosfaat—extractietechnieken. Be in dit onderzoek

gevolgde procedure is op basis van de P—w extractietechniek (Pegtel,

1981).

Het procede bij de P-w bepaling is als volgt: aan 1,2 cm3 gedroogde

(35°C), gemalen grond wordt 2 ml gedemineraliseerd water toegevoegd.

De vervolgprocedure levert dan P—w in uig F205/cm3 droge grond. Door

flu de 2 ml water te vervangen door 2 ml van een Ca(H2P04)2..H20

bevattende oplossing en vervolgens de gebruikelijke weg te bewandelen

wordt (P-w. + F) bepaald. F is dan de fosfaat-gift uitgedrukt in

P—w-eenheden (ug P205/cm3 droge grond). Ult het verschil van de

thoeretisch berekende (P—w + F)-waarde en de experimenteel bepaalde

(P—w + F)-waarde kan de fosfaat-fixatie in een percentage uitgedrukt

worden (Pegtel, 1981).

Van de twee gehomogeniseerde grond-mengsels is ca 250 gram bij

35°C gedroogd. Na malen en herdrogen (35°C) is (in viervoud) 2 ml

van een fosfaatoplossing toegevoegd aan l,2 cm3 grond en in

waterbad van 20°C geplaatst. Be concentraties van de fosaat-gif't

(=F) staan vermeld in tabel 4.2.1..

Tabel 4.2.1.: De concentraties van de fosfaat—giften (=F). Voor net
bereiden van de oplo:;iingen is uiteLcaan van cen

Ca(}121'04)2.ii2O—oplossing die 1 mg P205/nil bevat.
(1,7746 ramCa(H2P04).H20 /1)

F F F

mg k205/l ug P205/2 ml ug P205/cm3

0 0 0
6 12 10

60 50
60 120 100

120 240 200
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Aan twee van de in viervoud ingezette monsters is na 22 uur, in

het supernatant, het fosi'aatgehalte bepaald. Bij de overige twee inon-

sters (van alle fosfaat-giften) is op dat tijdstip weer 2 ml van een

Ca(H2P04)20H20-oplossing gepipeteerd, die 150 mg P205/i bevatte.

Hierdoor is aan al deze monsters nog eons een fosfaat-gift van 250

ug F205/cm3 toegevoegd. Deze monsters zijn opnieuw gedurende 22 uur
in een 20 00 waterbad geplaatst, waarna, in het supernatant, het

fosfaatgehalte is bepaald. Totaal is dan een reeks fosfaat-giften

egeven van 0, 10, 50, 100, 200, 250, 260, 300, 350 en 400 ug P205/cm3.

Experiment :

Dit experiment is uitgevoerd in de verwarmde kas (mm. temperatuur
17 °C; 16 uur licht per dag). Van elk van de twee homogene grond-

mengsels zijn 48 kunststof bloernpotten (0 12 cm) gevuid met 300 ± 1

gram veldvochtige grond; per bloempot is een fosfaatoplossing toege—

diend.

In onderstaande tabel 4.2.2. zijn de concentraties van de toege—

voegde fosfaatoplossingen weergegeven. Omdat de vochtpercentages

van de beide grondmengsels niet gelijk z.ijn is dus ook de hoeveel—

heid droge grond per bloempot verschillend. Bit heeft tot gevoig dat

ouk de fosfaat—gift uitgedrukt in ppm P voor de beide gronden niet

belijk is: aari beide mengsels is 25 ml van eenzelfde fosfaatopios—

sing toegevoegd.

Tabel 4.2.2.: Vochtpercentage en zuur8raad van gehomogenjserd

rondmene1 (5—20 cm) uit perceci A en B (augustus,
1983) net de concentratjes van de daaraan toegevoegde

fosfaat oplossingen.
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Voor elke concentratie van een fosfaton1ossing (4 concentraties)

zijn zes bloempotten (6 meetpunten in de tijd) gevuld. Lru de invloed

van drogen (350Q) op de fosfaat—fixatie te kunnen nagaan is eenzelfde

serie bloempotten gedurende 3 dagen in een stoof (35°C) geplaatst. Na

het drogen is het vochtgehalte van de grond weer hersteld door

toevoeging van gedemineraliseerd water

Op dag 0 is per bloempot 25 ml van een fosfaatoplossing toege-

diend; na het toevoegen heeft opnieuw homogenisatie plaatsgevonden.

De duur van het experiment bedraagt 26 dagen. Een keer in de twee

dagen is onkruid gewied en (gedemineraliseerd)water gegeven. Op de

dagen 0, i, 5, 14, 21 en 26 is van elke concentratie een bloempot

weggenomen voor chemische analyse. Bepaald is: vocht (%), pH en F—w.

§4.3. Resultaten,

Experiment 1:

De resultaten van experiment 1 zijn weergegeven in figuur 4.3.1..
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Figuur 4..1.; Met verband tussen fosfait-gift (pg O/cm) n, op
basis van k—w (pg PO5/cm );
— teruggevonden hoeveiheid fosfaat,
— fosfaat—fixatie,
voor grond ( 5—PC 010) van serceel A on P (ciugu Lu.; ¶Qo),



Be knik in de bovenste grafiek is weergegeven door een stippellijn,

vanwege het verschil in de gevolgde methodes: de lagere fosfaat—giften

(0-200 ug F 0 /cm3) zijn in een volume van 2 ml en de hogere giften

(a5o—45o ug P205/cm ) in een volume van totaal 4 ml aan de 1,2 cm

droge grond toegevoegd. Be grond uit perceel B blijkt bij elke fos—

faat-gift sterker fosfaat te fixeren dan de grond uit perceel A, een

gemiddeld fosfaat-fixatie percentage van respectivelijk 88,9 4,2 %

(n=9) en 69,6 t 6,7 % (nr8). Opvallend hierbij is dat de grand uit

perceel B een hogere P-w waarde (bij de fosfaat-gift 0 ug P20jcm3)

heeft dan de grand uit perceci A, respectivelijk 19,1 en 8,7

ug P205/cm3.

Experiment 2:

- Vochtpercentage en zuurgraad.

Het vochtpercentage en de zuurgraad van de twee homogene grond-

mengsels (van perceel A en perceel B), waarmee dit experiment is op—

gezet, zijn vermeld in tabel 4.2.2..

Be grand (5-20 cm) uit perceel A is vochtiger en zuurder dan de

grand ult perceel B, in augustus 1983. Vergelijking met de metingen

in mel (tabel 2.6.1.) wijst uit dat zowel het vochtpercentage als de

zuurgraad gedaald is.

In tabel 4.3.2. zijn de gemid.delde vochtpercentages en de laagste

en hoogste pH, gedurende de periode van 26 dagen, weergegeven.

Bat de fosfaat-giften voor de grond ult perceel A jets hoger zijn

dan de giften voor de grond uit perceel B, hangt samen met het ver-

cshil in vochtpercentage tussen deze twee gronden (zie §2).

Het drogen van de grond bij 350C en het daarna weer bevochtigen

heeft het licht toenemen van de pH tot gevoig, met name bij de grond

uit perceel A. Voorts blijkt dat het toevoegen van een fosfaatoplos—

sing geen effect heeft op de pH. Tevens Illustreert tabel 4.3.2. dat

gedurende een periode van 26 dagen de pH niet aan zeer grote

schommelingen onderhevig is.

Het vochtpercentage daarentegen heeft gedurende het experiment

nogal gevarieerd; de spreidingen zijn erg hoog. Het drogen van de

grand bij 350C en daarna weer bevochtigen heeft tot gevoig dat het



vochtpercentage gedurende bet experiment steeds lager ligt ten op-

zichte van de veldvochtige serie.

Tabel 4.5.2.: Gemiddede voehtpercentaes (;tand,trddeviatie; n6) en

zuurgraad-trajecten, over ceo periode van 26 daCen, vor
de grond uit perceel 2 (Avve1dvochtige serie, Ad=Oij
3°0 gedroogde serie) en perceel B (i3v=veldvochtige ser!

13d=bij 55°C gedroogdu erie).
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4,5—5,0

4,6—4,9

4,5—4,8

4,5—4,7

4,0—4,5

4,1—4,4

4,1—4,4

4,1—4,4

Ad 0
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171

341

37,6 (3,2)

36,4 (3,6)

36,8 (4,2)

36,6 (3,8)

4,9—5,0

4,9—5,3

4,9—5,3

4,8—2

4,2—4,7

4,3—4,8

4,2—4,9

4,2—4,6

By 0
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37,5 (3,1)

38,3 (3,5)
37,6(3,5)
37,5 (3,4)

5,1-5,5

5,2-5,5

5,2-5
5,2—5,4

4,7-5,0

4,7-5,0

4,7-5,0
4,7—5,0

Bd 0

41

165

329

34,6 (3,8)

33,4 (,7)
38,1 (2,4)
37,2 (3,3)

5,0—5,7

5,0—5,7

5,1—5,7

5,0—5,8

4,7—5,0

4,7—'10

4,7—5,0
4,7—5,2

— Verschil in fosfaatgehalte tussen de veldvochtige en de bij 350C

gedroogde serie.

In tabel 4.3.3. staan de F—w waarden, bepaald direct na het toe-

voegen (dag 0) van de fosfaatoplossingen, voor de verschillende

fosI'aat-giften weergegeven.
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44,8

10,1

22,1

95,6

94,2

29,4

66,1

14,6

32,6

94,2

91,6

Het fosfaatgehalte is bepaald volgens de P—w methode. Deze geeft

waarden in ug P 0 /cm3. Om deze waarden om te kunnen rekenen in ppmP

is het noodzakelijk te weten hoeveel gram 1 cm grond weegt. Hiervoor

is een aantal keren het gewicht bepaald van 1,2 cm3 (geijkt volume

dat gebruikt wordt bij de F—w methode) grond. Be resultaten daarvan

zijn weergegeven in tabel 4.3.4.,

Tabel 4.3.4.: Het ewicht (cram) van 1,2 cm3 gedroogde (bij 35°C) en

gemalen (2mm) grond uit de percelen A en B.

Gemiddeld weegt 1,2 cm3 grond ult perceel A 1,064 gram;

perceel B is dat 1,062 gram. Het gemiddelde gewicht van 1 cm3 grond

bedraagt dan voor perceel A 0,887 gram en voor B 0,885 gram. Nu

kunnen de P—w waarden (ug P205/cm3) van de gronden uit perceel A en

B omgerekend worden naar ppm P door ze te vermenigvuldigen met

respectivelijk 0,492 en 0,493. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld

worden dat deze omrekening, van volume naar gewicht, slechts een

benadering is.

Perceel A B

1,072

1, 038

1 , 065

1 , 1 02

1,042

1,091
1,045
1 , 054

1,044

1, 076
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Uit tabel 4.3.3. kunnen correiatie—coeffjcjenten (=r) berekend

worden tussen de fosfaat-gift en P-w waarden. Correlatie tussen

fosfaat-gift (ppm ) en P-w (ppm F), van de veidvochtige serie

direct na het toevoegen van de fosfaatoplossingen (dag 0), levert

zeer hoge correlatie—coefficienten op; voor de grond ult perceel A,

r=0,98, voor de grond uit perceel B, r=O,99. Hetzelfde geldt voor

de bij 350Q
gedroogde serie; voor perceel A, r=1,00, voor perceel B,

r=O, 98.

Verder blijkt uit tabel 4.3.3. dat het drogen van grond bij 35°C

en daarna weer vochtig maken invioed heeft op de P-w waarde: zowel

voor de grond uit perceel A als voor die uit perceel B geldt dat deze

hoger worden.Dit gaat aithans op voor de P-w waarden die bepaald zijn

direct na het toevoegen van de fosfaatoplossingen.

In tabel 4.3.. zijn de P—w waarden vermeld, die 26 dagen na het

toevoegen van de fosfaatoplossingen bepaald zijn: flu blijkt er tussen

de F—w waarden van de veldvochtige serie en de bij 3500 gedroogde

serie nagenoeg geen verschil meer te bestaan.
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7,9

14,4

25,9

63,7

3,9

7,3

12,8

31,4

—

91,9
94,8

91,9

6,8

13,0

23,1

51,1

3,4

6,4

11,3

25,2

—

92,9
95,4

- 93,6

B 0

41

165

329

8,6

8,6

9,4

21,3

4,3

4,3

4,6

10,5

—

100,0
99,8

98,1

4,0

5,8

12,2

23,4

2,0

2,8

6,0

11,5

—

98,0
97,6

97,1

Tevens is in tabel 4.3,5. het fosfaat—fixatie percentage bij de

verschiliende fosfaat-giften verineld. Voor de grond ult perceel B

Iigt, 26 dagen na toevoegen van de fosfaatoplossingen, het fosfaat—
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i'ixatie percentage hoger dan voor de grond uit perceel A. Dit geldt

voor elke fosfaat-gift.

- Het verloop van het fosfaatgehalte in de tijd.

In figuur 4.3.2. is het fosfaatgehalte (ppm P) voor de verschil—

lende fosfaat-giften (ppm F) in de ti)td weergegeven: het betreft hier

uitsluitend de serie veldvochtige grond van de percelen A (bovenste

grafiek) en B (onderste grafiek).

Iv
o—o OppmP
.—. 2 ppmP

50- 171 ppm P
•—• 31.1 ppmP

50-

I::

I —
10- :ii- -----

12 26

0—0 0 ppmP
.—. 1.1 ppmP

60— u—. 165 ppmP
.—' 329 ppmP

50—

40—

30-

20 \

.

___

-01S12 26
01)0 (dagen)

Figuur 4.3.2.; Bet verloop van fosfaateha1te (ppm P) in ie tijd bij
verschillende fosfaat—iften (ppm P), voor grond (5-

20 cm) van perceel A n B (vifl dvochti1;e serb, luous tur
1983).

Voor alle fosfaat-giften geldt, zowel voor de grond uit perceel A

als de grond uit perceel B, dat binnen n dag na toevoegen van de

fosfaatoplossing het grootste gedeelte van de gift niet wordt terug—
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gevonden met P—w, Na die eerste dag vindt nog wel een verdere afname

van het fosfaatgehalte plaats, maar de sneiheid waarmee staat in geen
verhouding tot de uiterst snelle a±'name gedu.rende de eerste dag.

B±j de lagere fosfaat-giften blijkt in de eerste 5 dagen na toe-

voegen van de fosfaatoplossingen een stijging in het fosfaatgehalte

op te trden.

Ook figuur 4.3.2 Illustreet het al eerder geconstateerde felt dat

de grond uit perceel B sterker fosfaat fixeert dan de grond ult
perceel A.

§4.4. Discussie en conclusies,

Experiment 1:

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de beide onderzochte

gronden (5-20 cm) een sterk fosfaat-fixerend vermogen bezitten. J3innen

22 uur na het toevoegen van de fosfaatoplossing heeft de grond uit per-

ceel B meer fosfaat gefixeerd dan de grond uit A.. Ongeacht de grootte

van de gift (10-450 ug P205/cm3) bedragen de fosfaat-fixatie percen-

tages voor de grond uit perceel A en B respectivelijk 69,6 t 6,7 %
(n=8) en 88,9 4,2 2'o (n=9). Een uitzondering daarop is de fosfaatgift

van 10 ug P205/cm3 aan grond uit perceel A: hier is een fosfaat-fix-

atie percentage van slechts 17 % gescoord. Deze is dan ook bij het

bepalen van het gemiddelde fosfaat-fixatie percentage buiten beschou-

wing gelaten.

Voor de lagere fosfaat-giften (O—200 ug P205/cm3) is het fosfaat-

fixatie percentage in het algemeen hoger dan voor de hogere fosfaat-

giften (ao—450 ug Pa05/cm3).. Djt hangt samen met de gevolgde proce-

dure. De lagere fosfaat-giften zijn in een volume van 2 ml aan 1,2 cm3

grond toegevoegd, de hogere giften in een volume van in totaal 4 ml.
Aangezien de eerste fase van de fosfaat—flxatie geassocleerd kan worden

met adsorptie—processen (Beek, 1979), is het denkbaar dat, naarmate

een hoeveelheid opgelost fosfaat in een groter volume aan de 1,2 cm3

grond wordt toegevoegd, dit de adsorptie bemoeilijkt.

Het verband tussen ijzer- en aluminiumgehalte en het fosfaat-

fixerend vermogen van grond (Bass & Sialing, 19J; Hesse, 1971; Con—

suientschap, 1979; Beek, 1979;. Snijder,1981) speelt ook in de gronden

uit de percelen A en B een rol. Viorden de ijzer- en aluminiumgehaltes

van de gronden uit de percelen A en B vergeleken (zie §2.6) dan blijkt

dat, zowel uitwlsselbaar als totaal, deze gehaltes voor de grond uit
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perceel B het hoogste zijn. I"Iet name geldt d.it voor Fe—uitwisselbaar

in de laag 5-10 cm: 49,6 mg Fe/100 gram droge grand voor perceel A

tegen 101,9 mg Fe/100 gram drage grand vaor perceel B.. Be maeilijkheid

bij de vergelijking van fosfaat-fixatie vermagen enerzijds en de

aluminium— en ijzergehaltes anderzijds is dat de eerste gemeten is

aan grond uit de laag 5-20 cm en de laatsten aan grand uit de laag

5—10 cm.

Experiment 2:

- Vachtpercentage en zuurgraad.

Be zuurgraad van de grand is gedurende het experiment niet aan grate

schommelingen anderhevig. Het vochtpercentage daarentegen wel. Dit

kamt daar de manier van water-geven. De bloernpatten zijn eens in de

twee dagen besproeid met gedemineraliseerd water. Hierbij is niet ie—

dere bloempot afzanderlijk bewaterd, maar alle tesamen. Dit heeft tat

gevolg dat de ene blaempat meer water krijgt dan de andere. Daar elke

blaempat induvidueel te begieten had dit voorkamen kunnen warden.

De bij 3SaC gedraagde en daarna weer bevachtigde grand blijkt minder

gaed yacht vast te kunnen hauden dan de veldvochtige. Vaorts heeft het

dragen aak invlaed op de pH gehad: doch de stijging als gevaig daarvan

is zo gering dat hierverder geen aandacht aan besteed zal warden.

— Verschil in fosfaatgehalte tussen de veldvochtige en de bij 35°C

gedroagde serie.

Voor beide series, de veldvachtige en de bij 35°C gedroagde, ican

het verband, tussen fosfaat-gift (ppm P) en P-w (ppm F) weergegeven

worden door een rechte. Bit geldt zowel voor de grand uit perceel A

als voor die uit perceel B. Eenzelfde verband is aangetoand door

de Boer (1981) voor blauwgraslanden: oak hij vond uit correlatie

tussen fos±'aat-gift en een aantal fosfaat—extractie technieken

(waaronder F—w) zeer hoge correlatie—coefficienten.

Het drogen van grand bij 3500 en daarna weer bevachtigen heeft ech-

ter wel invleed op het fosfaat—fixerend vermogen, althans direct na

het toevoegen van de fosfaatoplossingen: het fosfaat—fixerend vermogen

wordt erdaar verminderd. 26 Dagen na toevaegen van

de fosfaataplassingen is er geen verschil meer te canstateren in het

fasfaat—fixerend vermagen tussen de veldvochtige en de bij 35CC ge—
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droogde serie. Dit resultaat impliceert dat de conclusies ten aanzien

van de fosfaat-fixatie uit experiment 1 nIet direct vertaald .kunnen

worden naar veldvochtige grond. In experiment 1 wordt de grond eerst

bij
3500 gedroogd en daarna volgt de toediening van een fosfaatoplos-

sing. Vervolgens wordt na 22 uur het fosfaatgehalte bepaald. Door het

verminderde fosfaat-fixerende vermogen, dat door het drogen bij 35°C

is ontstaan., worden fosfaat-fixatie percentages verkregen die te laag

zijn. Aithans te laag voor veldvochtige grond.

Een verkiaring hiervoor is niet eenvoudig. Het drogen van grond is

niets anders dan het uitdrijven van water, bodemvocht. Alle mineralen

die in dat bodemvocht opgelost zijn slaan dan neer, in allerlei mo—

gelijke verbindingen. In experiment 2 is vrijwel direct na het weer

vochtig maken van de bij 35°C gedroogde grond de ±'osf'aatoplossing toe-

gediend. En vrijwel direct daarna is de P-w bepaald (tussen her-bevoch-

tigen en monstername P—w maximaal 7 uur). Kennelijk is na het drogen

het aantal sites voor adsorptie van fosfaat, door het neerslaan van

ijzer en aluininiumverbindingen, verminderd. Naarmate de grond langer

in contact is met het toegevoegde water gaan de neergeslagen ijzer-

en aluminiumverbindingen weer in oplossing, met andere woorden er

komen meer sites vrij. Doch hiermee zijn nog niet de hogere P—w waar-

den van de bij 35°C gedroogde grond bij de fosfaat-gift van 0 ppm P

verklaard.,

— Verloop van het fosfaatgehalte in de tijd.

Het verloop van het fosfaatgehalte, na toevoegen van een fosfaat—

oplossing komt overeen met hetgeen door Beek (1979) beschreven is

aanvankelijk een snelle afname, gevolgd door een langzame afname van

het fosfaafgehalte.

Het licht toenemen van het fosfaatgehalte bij de laagste giften kan

het gevoig zijn van een verhoogde activiteit van micro—organismen in

de grond, waardoor organisch fosfaat in oplossing kan gaan. Ret incu-

beren van grond, zoals beschreven door Gupta & Rorison (1975) leidt

tot een versnelde mineralisatie en dus meer organisch fosfaat in de

bodem oplossing. De incubatie procedure houdt in dat veldvochtige

grond gedurende 5 weken onder kascondities (20°C overdag, 15°C 'snachts

en relatieve luchtvochtigheid van 65 %) vochtig gehouden wordt. De

procedure bij dit experiment 2 wijkt daar niet veel van af.
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Ook nit. experiment 2 blijkt de grond nit perceel B duidelijk

sterker fosfaat te fixeren dan de grond uit perceel A, Voor de

veldvochtige serie zijn, 26 dagen na het toevoegen van de fosfaat—

oplossingen, de gemiddelde fosfaat-±'ixatle percentages voor de grond

nit perceel B en A, respctive1ijk 99,3 ± 1,0 % (n3) en 92,9 ± 1,7 %

(n3) (zie tabel 4.3.5.).. Direct na het toevoegen van de fosfaat oplos—

singen bedragen deze gemiddelde fosfaat-fixatie percentages voor de
+grond uit perceel B en A,respectivelijk 95,7 — 1,6 o n3i en

86,9 ± 5,5 % (n3) (z.ie tabel 4.3.3.). Voor de bij 35 O gedroogde
serie bedragen deze fosfaat-fixatie percentages voor B en A,respec-

tivelijk 97,6 0,5 % (n=3) en 93,8 1,5 % (n=3) (dag 26) n

92,0 2,0 % (n=3) en 84,4 ± 3,9 % (n=3) (dag 0).

lit het vergelijken van de resultaten ult experiment 1 met die ult

experiment 2 blijkt een overeenkornstlge conclusie voort te komen,

namenhijk dat de grond tilt perceel B sterker fosfaat fixeert dan de

grond uit perceel A. Versohillen tussen de twee experimenten bestaan

in de mate van fosfaat-flxatle. In experiment a (dag o) zijn de fos-

faat-fixatle percentages voor de grond nit perceel A gemiddeld ca 15 %

hager, voor de grond ult perceel B gemiddeld ca 5 % hager.

Omdat het experiment met de testplanten (zie hoofdstuk 5) in de kas

ultgevoerd is en omdat de duur ervan tenminste 4 weken bedraagt, is

bij het vaststellen van de fosfaat—glft (blj het testplanten—experi--

ment) uitgegaan van een fosfaat-fixatie vermogen tussen de 93-99 %.
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5,. Bioassay.

§:51.. Inleiding..

uit. cie resultaten (standing crop gegevens) van het bemestings

(Bouma—Janssen) experiment zijn geen onderscheidende verschillen,

met betrekking tot de bodemvruchtbaarheid, naar voren gekomen, Ook

bodLemchemische analysen in de tijd wijzen niet eenduidig op verschil-

len in bodemvruchtbaarheid tussen perceel A en B. Desondanks bestaan

er veirschillen in de vegetatie tussen perceel A en B, voor wat betreft

productie van bovengrondse biomassa en soortensamenstelling. De vraag

is: zijn er verschillen in bodemvruchtbaarheid tussen de grond van

perceel A en B, zo ja, hoe zijn die te meten?

In het bemestings (Bouma-Janssen) experiment wordt de reactie (groei-

respons) van de vegetatie, op een nutrienten—gift, als geheel bestu—

deerd. Naast het bemestingseffact speelt ook het knipeffect een rol.

Concurrentie verhoudingen tussen soorten, al dan niet beinvloed door

het knippen, hebben invloed op de groei—respons van de soorten afzon-

derlijk. Derhalve is het leggen van een verband tussen nutrienten—gift

en groei—respons bemoeilijkt ( ; Pegtel, 1983). Mede

door de utteenlopende groeisnelheden van de verschillende soorten in

de vegetatie (Bakker, 1982) is het noodzakelijk dat experimenten gedaan.

worden onder gecontroleerde omstandigheden ( , 1981; Pegtel,

1983).

Door een gradient van een bepaald element aan te leggen op grond

ui-t de percelen A en B kunnen, na vergelijking van de groei-respons-

curven van een te gebruiken testplant, wellicht conclusies getrokken

worden ten aanzien van de nutrientengehaltes in de gronden van de

beide percelen. De keuze van de testplanten is echter van belang,/

Uit onderzoek (Bradshaw et al,, 1958; Bradshaw et al., 1960;

Rorison, 1967. 1968; de Boer, 1981; de Vries, 1982; Pegtel, 1983)

blijkt dat de groel-respons van soorten op een nutrienten-gift zeer

uiteenlopefld kan zijn. Soorten van voedselrijke standplaatsen geven

een sterkere groei—respOnS te zien dan soorten van voedselarme stand-

plaatsen, wanneer ze gekweekt worden op eenzelfde gradient.

De grootte van de relatieve groeisnelheid is een sleutel van de

relatieve productiviteit van soorten die groeien onder veldomstandig-

heden. Die relatie wordt voorgesteld door het feit dat soorten van

voedselrijke bodems hogere relatieve groeisnelheden hebben dan soorten

die thuis horen op voedselarme gronden (Grime & Hunt, 1975).
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In dit experiment worden testplanten gebruikt om, door vergelijking

van gx'oei-responscurvefl een u.itspraak te doen over verschillen in

nutrientengehaltes tussen de grond ult perceel A en B Als test-

planten komen Rumex acetosa en HolcuB lanatus in aanrnerking omdat

eide soorten:

- edafisch tolerant zijn (grote ecologische amplitudo),

— hoge relatieve groeisnelheid hebben, respectivelijk 2,01 en 1,71:

week (Grime Hunt, 1975),

— voorkomen op de percelen A en B,

-. mogelijk verschillend reageren op een nutrienten-gift (mono— en

dicoty]i.

Naast deze twee soorten wordt nog een derde testplant in het

experiment opgenomen, namenlijk Urtica dioica, omdat deze soort:

- een hoge relatieve groeisnelheid heeft, 2,35 week (Grime& Hunt,

197),
niet alleen een goede indicator voor stikstof— (Rosnitschek—Schimmel,

1982), maar ook voor de fosfaat-voorziening van de bodem (Pigott,

1971) is,

— een goede referrentie voor R. acetosa en H. lanatus is.

In dit experiment is uitsluitend gewerkt met een fosfaat—gradient.

Aanvankelijk zou naast deze,ook nog een stikstof— en een kalium-gra_

dient in het experiment opgenomen worden. Naar gezien de omslachtige

bepaling van de grootte van de fosfaat-gift, ook noodzakelijk bij een

stikstof- of kalium-gradient, komen deze twee gradienten, wegens

tijdgebrek, in dit experiment niet aan de orde
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§5.2. Nethode.

op 5 oktober 1983 is ult de percelen A en B, van de diepte 5—20 cm

benede:fl het maaiveld, grond verzameld. Hiermee zijn, na ontworteling

en hornogefliSatie, per perceel 84 bloempotten (0 12 cm, 500 t 1 gram

ve±dvochtige grond per bloempot) gevuld. Tevens is van de grond nit

beide ipercelen het vochtpercentage bepaald.

De eaten in. de bodem van de bJoempotten zijn afgedekt met een rond

Iiltreerpapiertje (0 9 cm), om het weglekken van grond gedurende het

experinient te voorkomen. Alle bloempotten zijn van een lelcbakje voor-

zien, i-iet experiment is uitgevoerd in een verwarmde kas (gemiddelde

minimun1 temperatuur 1600, 16 uur licht per dag ).

Op 11 oktober 1i983 (dag 0) zijn de nutrienten—giften, in de vorm

van op1ossingen, aan de bloempotten toegediend, In en metalen indamp-

cshaal (0 15 m) is 5,0 ml van een(stikstof + kalium)—bevattende
oplossi-ng en 40,0 ml van een fosfaat-bevattende oplossing gepipeteerci.

De grorid nit de bloempot is hieraan toegevoegd en grondig met de

nutrieritenoplossingen gemengd. Na het aanbrengen van een extra fil-

treerpapiertje op de bodem van de bloempot is, de flu bemestte,grond

er weer in terug gebracht.

De stikstof- en kalium—gift is gebaseerd op bemestings advies

voor gras]-and en bepaald op 150 kg N/ha en 100 kg K20/ha (Henkens,

1967), zodat in leder geval tijdens het experiment geen stikstof— of

kaliumgebrek kan optreden. De fosfaat-gift is gebaseerd op literatuur-

gegevens (Pigott, 1971; Rorison, 1967 1968; Bradshaw et al., 1960; de

Boer, 1982; de Vries, 1982; Pegtel, 1983) en gerealiseerd aan de hand

van de fosfaat—fixatie gegevens (hoofdstuk 4), De fosfaat-gift is in

een gradient van 6 trappen aangebracht; 0,50, 100, 200, 400, en

800 kg P205/ha.

Om de nutrienten-gift, uitgedrukt in kg/ha, uit te kunnen drukken

in ppm P per bloempot is van de volgende berekening gebruik gemaakt.

Omdat een bloempot een conische vorm heeft dient de gift betrokken te

worden op de gemiddelde oppervlakte (Pegtel, 1982). In dit experiment

bedraagt de gemiddelde diameter 9,50 cm, dit betekent een gerniddelde

oppervlakte van 70,85 cm2 (figuur 5.2.1.).
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De gift kan flu uitgedrukt worden in gram/bleompot. Door het vast-.

gestelde vochtpercentage (grond van perceel A 36,48 % en B 33,23 %) in
de berekening te betrekken kan de gift uitgedrukt worden in mg per
kg droge grond (ppm), zoals vermeld in tabel 5.2.1..

Tabel 5.2.1.: be nutrienten—giften in kg/ha, grarn/bloempot en ppm,

gebruikt bij het testpiant experiment.

A enB A B

per ha per bloempot ppm ppm

tikstof 150 kg N 106,3 x 10 gr N 335 318

Kalium 100 kg K20 58,8 x 10 gr K 185 176

Fosfaat 0 kg P205

50

100

200

400

800

0,0 x gr P

15,4

31,0

61,9

123,7

247,5

0

49

98

195

390

781

0

46

93

185

370

741

Stikstof is toegediend als ammoniumni-traat (NH4NO3) en kalium als
kaliumsulfaat (K2S04). Voor beide nwtrienten is een stock-oplossing
bereid, die per 5,0 rn]. 106,3 mg N en 58,8 mg K bevat. er bloempot is
5,0 ml van deze oplossing toegediend.

Fosfaat is toegediend als calcium-bi-(dj_waterstof_fosfaat)

(Ca(H2P04),.B20), Voor de gift 800 kg P205/ha is een oplossing bereid,
die per 40,0 ml 247,5 mg P bevat. Door steeds n keer te verdunnen
zijn de vier andere oplossingen verkregen, die per 40,0 ml 123,7 mg P,
61,8 mg F, 31,0 mg P en 15,4 mg F bevatten, respectievelijk een fosfaat-

I

Fiuur 5.2. 1 • Doursnede bloempot
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gift van 400, 200, 100 en 50 kg P205/ha.. Voor de gift 0 kg P205/ha is

gedernineraliseerd water gebruikt. Van deze fosfaatoplossingen is

40,0 ml per bloempot toegediend. In tabel 5.2.2. zijn de samenstelling—

en van de gebruikte nutrientenoplossingen verrneld.

Tabel 5.2.2.: Be samenstelling van de nutrientenoplossingen in gram

per liter, gebruikt bij het testplanten experiment.

______________

g/lChemjsche stof

150 kg N/ha NH4NO3 60,758

100 kg K20/ha K2S04 26,277

800 kg P205/ha Ca(H2P04)2.1120 25,154

NB. 1ol. gew. NH4NO3 80,04 gr

K2S04 174,27 gr

Ca(H2P04)2820 252,07 gr

Van elke fosfaat—gift zijn, per perceel, 16 bloempotten ingezet: er

is gewerkt met 3 plantesoorten, per fosfaat-gift 4 herhalingen. De

a bloempotten, waar geen planten op gekweekt worden (controle-potten),

zijn gebruikt om het fosfaatgehalte bij aanvang (dag 15) en einde

(dag sa) van het experiment te bepalen, volgens de P-w en P-Al inethode.

Tevens is bij aanvang (dag 15) de pH van de grond bepaald.

Na het toedienen van de nutrientenoplossingen zijn de bloernpotten

afzonderlijk dagelijks bevochtigd met gedemineraliseerd water. Ge—

duzrende de eerste 7 dagen zijn dagelijks de kiemplanten, afkomstig uit

het zaadkapitaal, gewied.

Na deze periode van 7 dagen (dag 7) is de grond in elke bloempot

afgedekt met een laagje scherpzand ( van te voren gewassen met ge-

concentreerd HC1 en grondig gespoeld met gedemineraliseerd water) -ter

dikte van ca 0,5; cm.

Hierna volgde nog een een periode van wieden, waarna op dag 13 en

14 het zaad van de te gebruiken testplanten in het laagje scherpzand

is aangebracht. Na het aanbrengen van de zaden zijn de bloempotten

at random, in 4 blokken (1 blok per herhaling), over het tablet ver-

deeld.

Er is zaad gebruikt ult de voorraad van de afdeling Plantenoecologie
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van de volgende soorten: pex acetosa (Haren, 1981), Holcus lanatus

(Burgwrollen, 1975) en TJrtica diolca (Haren, 1979). Voordat met het

inzaaien in de kas is begonnen, is onder kiemkast-oondities (07.00—

19.00 uur, licht, 15°C; 19.00—07.00 uur, donker, 25°C) het kiemings—

percentage van het zaad van deze soorten bepaald, door na een periode

van 1 0 dagen het aantal gekiemde en niet—gekiemde zaden te tellen.

Het resultaat daarvan is weergegeven in tabel 5.2.3..

Tabel 5.2.3.: Kieuiinspercentaes van Rumex acetosa, Holcus Ianatuc

en Urtica dloica onder:
,15, o

1: kie:nkast—condities na 10 dagen
'2

C

2: kas—condities na 14 dagen

oort Kieaing (%)

1 2

Runiex acetosa 77,5

Holcus lanatus 85,3

Urtica diolca 85,5

68,5

71,9

75,7

Op grond van bovenstaande kiemings-resultaten zijn, voor elke soort,

15 zaden per bloempot ingezet. Na twee weken (dag 29) is het kiemings-

percentage bepaald, door het aantai kiemplanten te tellen. Het resul-

taat daarvan is eveneens vermeld in tabel 5.2.3.. Hierna is het

aantal kiemplanten per pot tot 6 gereduceerd. Alleen bij U.. dioica is

anderhalve week (dag 41) na de eerste reductie nog eens gewied: het

aantal kiemplanten per pot is teruggebracht tot 4.
Op dag 58 zijn de testplanten geoogst, door de spruit viak onder de

aanhechting van de cotylen af te knippen. Per bloempot is het aantal
planten geteld. Tevens is voor elke plant afzonderlijk de lengte
bepaald. Voor R. acetosa is daarnaast nog het aantal blaadjes per
plant geteld, voor . lanatus het aantal scheuten per plant. Voor
U. dioica is het aantal bladoksels, het aantal bladoksels met zijassen
langer dan 0,5 cm en de lengte van de langste zijas per plant bepaald.

Per bloempot is daarna de gewasopbrengst bepaald door het meten van
het drooggewicht na tenminste 48 uur drogen blj 70°C.

Aan de grond, uit de bloempotten waarop de pinaten van U. dioica

egroeid hebben (de 4 herhalingen gemengd en gehomogeniseerd), is een
P-w en P-Al bepaling verricht,

De resultaten zijn getoets-t op signi±icantje (oc=o,os) met behulp
van de student toets en met de verdelings vrije toets van
Terpstra (de Jong, 1958).
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- Fosfaat-extractie technieken en fos±'aat-gift.

In figuur 5.3,1. staan de resultaten weergegeven van de fosfaat-

extractie methoden. Voor de beide percelen geldt dat de twee toege—

pastte fosfaat-extracTtie methoden bij aanvang (dag 15) van het

experiment waarden leveren die goed overeen komen met de fosfaat-gift:

zowel voor P-w (ppm F) als voor P-Al (ppm F) bestaat er een rechtlijnig

verband met de fosfaat-gift (ppm F). De correlatie-coefficienten zijn

respectivelijk r=O,97 en r=O,99.

A

60•

o10
E

E

60

C-

¶00

0

80

t

g'60

0
C.

' 40

20

0

,41ppmP >-III I I ill I I I

0 SO 100 200 4C0 800 0 50 100 200 600 Oo
FOSFAAT-OIFT (kg P205/ha) —

Figuiir 5,3.1.: Het verband tussen fosfaat—gift en P—w (bovenste

grafieken) n tusuen fosfaat—gift en P-Al (onderste

grafieken) voor de grond ult perceel A en B,

X aanvang experiment (dag 15)

- — — einde experiment (dag 52)

. • Urtica diolca.
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P_hi (ppm F) levert veel hogere waarden dan P-w (ppm F), zodat de
mate van fosfaat-.fixatie volgens P-Al groter is dan volgens F-w. Voor
P—Al waarden geldt dat ze een traject doorlopen, waarvan de laagste
waardeii gekenmerk-t worden als slechte landbouwgrond en de hoogste
waarderi als goede landbouwgrond (Heni-cens, 1967).

Uit een vergelijking van de P-Al waarden tu:sen perceel A en B

blijkt dat deze, met name bij de lagere fosfaat-giften, hoger zijn
voor d grond uit perceel B.

De JP-A1 en P—w waarden op het einde van het experiment (dag 52)
liggen niet ver van die blj aanvang van het experiment (dag 15), het-
geen betekent dat gedurende de proef de fosfaat beschikbaarheid niet

veel verandert.

De P—Al en P-w waarden van grond waarop de TI. dioica planten

gegroeld hebben, zijn bij alle fosfaat-gif'ten lager dan de waarden

van de controle bloernpotten.

— Zuurgraad.

Bij aanvang van het experiment (dag 15) is de pH van de gronden

vastgesteld. Voor de grond uit perceel A ligt de pH, voor alle

fosfaat—giften, tussen de 4,40—4, 55. Voor perceel B ligt de pH

tussen de 4,85—4,90.

— 0pbrengst

In figuur 5.3.2. zijn de resultaten weergegeven van de droog-

gewicht opbrengsten van de testplanten, De opbrengstgegevens uitge-

drukt in mg/pot geven een ander beeld dan wanneer de opbrengst wordt

uitgedrukt in mg/plant: voor Ft. acetosa en H. lanatus 6 planten/pot,

voor U. d.ioica 4 planten/pot.

Omdat het drooggewicht per pot bepaald is, hebben verschillen

getoetst op significantie, alleen betrekking op het drooggewicht/pot.

Ret drooggewicht/plant is berekend door de drooggewichten van de 4

herhalingen op te tellen en te delen door het aantal planten.
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Figux 532; Het effect van fosfaat—gift op de groei—respons uitge-
drkt in;

— drooggewicht (mg);/qt,
- drooggewicht (mg) / plant,

van Urtica dioica, Holcu lanatus en Runiex acetosa na

een groelperiode van 44 dagen.

Voor alle testplanten, zowel op perceel A als op B, geldt dat naar—

mate de fosfaat-gift hoger is en significant (o(0,05) meer drooggewicht

gevormd wordt.

Bij de lagere fosfaat—giften (0, 50, 100 en 200 kg P205/ha) zijn,

voor zowel perceel A als B, de opbrengsten van R. acetosa enH,_la—

natus significant (G(.=0,05) hoger dan die van U. dioica. En uitzon-

dering hierop is dat de opbrengst van R, acetosa op grond ult perceel

A met een fosfaat-gift van 100 kg P205/ha nIet significant hoger is

dan die van U. dioica,
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BIj de hogere fosfaat-giften (400 en 800 kg P205/ha) liggen de

opbrengsten van U. dioica nIet steeds lager dan die van de andere

twee testplanten. Ten opzichte van R. acetosa zi4n de opbrengsten van

U. dioica zelfs hoger, hetgeen voor zowel perceel A als B een sig-

nificant verschil oplevert (o(=o,05). Ten opzichte van H, lanatus

blijft de opbrengst van U, dioica, op grond uit perceel A, significant

lager (x=o,o5) Voor perceel B geldt hetzelfde, met uitzondering van

de hoogste gift (800 kg P205/ha): hier is de opbrengst van U. dioica

hoger dan die van H. lanatus.

Een beeld dat uit de grafieken van zowel perceel A als B

naar voren komt is dat de opbrengst van U, dioica toeneemt over de

hele reeks van fosfaat—giften. Dit in tegenstelling tot de opbrengsten

van H. lanatus en R, acetosa:deze nemen wel toe bij de lagere fosfaat-

giften in de reeks, maar bij een gift van i00—200 kg P205/ha treedt

een afvlakking van hun groei-responscurven op.

— Correlatie tussen drooggewicht/plant en de fosfaat-extractie

technieken.

Tab.i i:et verband tusen opbren (drooggewicht/olant) en
fosfaatgehalte (P—Al en P—w) voor Urtica diolca, Runex

acetosa en Holcus lanatus, bij aanvang (dag 15) en elnde,

(dag 52) van bet experiment (n=6).

Correlatie tussen

drooggewicht/plant
en:

:

U. dioica
r

R. acetosa
r

H. lanatus
r

P-Al (mg P205/100 gr)

P-w (g P205/cm3)

O,7(O,93r

0,67 (0,83)

0,51

0,49

0,53

0,47

P-Al (mg P205/100 gr)

P-w (,g P205/cm3)

O,8t(C,94

0,58 (0,62)

0,;5

0,35

0,52

0,45

(—) betreft de correlatie, waarbij de hogere fosfaat—giften

(400 en 800 kg P205/ha) buiten besch uwing zijn gelaten (n=4).

*i1jfjcart (O(=C,05), bij [O.



Correleren van P-Al en P-wwaarden met de opbrengst in droog-

gewicht/Ilant leveren voor R. acetosa en H. lanatus zeer lage cor-

relatie-coefficienten op: zowel bij aanvang (dag 15) als op het einde

(dag 52) van het experiment (zie tabel 5.3,1.).
Be correlatie—coefficienten uit de correlatie tussen het droog—

gewictit/plant en P—Al en P—w voor TJ, dioica zijn het hoogst, desal-

niettemin aan de lage kant. Dit komt omdat de groei-responscurve van

ook deze testplant bij de hogere fosfaat-giften gaat afvlakken. Cor-

relatie-coefficienten, waarbij de giften 400 en 800 kg P205/ha buiten

beschouwing worden gelaten, zijn aanzienlijk hoger (zie tabel 5.3.1.).

De correlLaties tussen het drooggewicht/plant en P-Al waarden le—

veren steeds hogere correlatie—coei'ficienten op dan die tussen droog—

gewicht/plant en P-w waarden.Alleen voor U.. dioica significant (Gç=0,05).

Hetzelfde geldt voor de correlatie—coefficienten die vermeldt

staan in tabel 5.3.2,: zij geven de correlatie weer tussen het

drooggewicht/plant van U. dioica en P-Al en P-w waarden van de grond

waarop de plantn van U. dioica gegroeid hebben.

Tabel 5..2.: Het verband tussen opbrengst van Urtica diolca (droog—
gewicht/plant) en fosfaatgehalte (P-Al en P-w) van de
rond waarop de planten van Urtica diolca egroeld
hebben (n=6).

r

P-Al (wg P205/100 gr) 0,80*(0,94

P—w (pg P205/cm3) 0,58 (0,65)

(—) betreft de correlatie, waarbij de hogere fosfaat—giften

(400 en 800 kg P205/ha) buiten beschouwing zijn gelaten (n=4).

*jgfljfjfl
(o(=0,05) blj p=o.

- \Terschil in opbrengst tussen perceel A en B.

(a) TJrtioa diolca.

Be opbrengst van U. dioica op grond uit perceel A is bij elke

fosfaat—gift (met uitzondering van 400 kg P205/ha) lager dan de

opbrengst op grond ult perceel B. Alleen bij de ±'osfaat—giften 0 en

100 kg P205/ha zijn deze verschillen significant (o(=o,o).

(b) Rumex acetosa.

De opbrengst van R, acetosa op grond uit perceel B is bij elke

fosfaat-gift (met uitzondering van 400 kg P205/ha) hoger dan de op-

brengst op grond uit perceel A. Alleen bij de fosfaat-giften 0 en 50
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kg P205/ha zijn deze verschilLlen significant (X=o,o5). BIj de gift

400 kg P205/ha is de opbrengst van R. acetosa op grond ult perceel B

significant (cx=0,05) lager dan de opbrengst op grond uit perceel A,

(c) Holcu4s lanatus.

Be opbrengst van H. lanatus op grond ult perceel B is bij elke

fosfaat-gift (met uitzondering van 0 kg P205/ha) lager dan de opbrengst

op grond ult perceel A. Alleen bij de hoogste gift (800 kg P205/ha) is

dit versahil significant (x=o,o5).

— Correlatie tussen het drooggewicht/plant en een aantal

parameters".

Be correlatie tussen drooggewicht/plant en de lengte levert voor

alle drie de testplanten hoge correlatie—coefficienten op (zie tabel

5.3.3.)..

Tabel 5.3.3.: Het verband tussen opbrengst (drooggewicht/plant) en een

aantal G'grootte parameters' voor Urtica diolca, Rumex

acetosa en Holcus lanatus, gekweekt op een fosfaat-

gradient.

Correlatie tussen

drooggewicht/plant en

U. djoica

(n16)

R. acetosa

(n=?4)

H. lanatus

(n=24)

Lengte (cm)/plant 0,8* 0,94 0,9f

Aantal bladoksels/plant 0,94 - —

Aantal bladoksels met zijassen

langer dan 0,5 cm/plant 0,98w

l.engte (cm) van de langste

zijas/plant 0,9
Aantal blaadjes/plant — 085
Aantal scheuten/plant —

— 0,89*

*sjgnjj•icant (=0,05) bij /J0.

Het aantal blaadjes/plant bij R. acetosa en het aantal scheuten/

plant bij H. lanatus correleert minder fraai. Bij U. dioica levert

naast correlatie met de lengte.ook correlatie met de andere "groot—

parameters" hoge correlatie—coefficienten op.
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§ 5.4. Discussie en conclusjes,

- Fosfaat-gift en fosfaat-extractie methoden.

De correlatie tussen fosfaat-gift (ppm F) en P-w (ppinP) levert een

zeer hoge correlatie—coefficient (r=0,97) op, het geen betekent dat,

aithans binnen het traject van 0-800 kg F205/ha, de relatie tussen

fosfaat—gift en P-w voorgesteld kan worden door een rechte. Hetzefde

geldt voor het verband tussen fosfaat-gift (ppm P) en P-Al (ppm F):

r=0,99.Een zelfde verband is ook aangetoond voor blauwgraslanden (de

Boer, 1981).

Het is niet zo dat alle fosfaat, toegevoed aan de grond, geheel met

P-w of P-Al -teruggevonden wordt: het merendeel wordt door de grond ge-

fixeerd. Voor beide extrac-tie tecnieken geldt dat ze volgens een rechte

de fosfaat—gift weerspiegeten. Dit impliceert dat van elke fosfaat—gift,

aithans tot 800 kg P205/ha, een nagenoeg gelijk percentage door de

grond wordt vast gelegd. Voor P-w ligt dat percentage ca tussen de

90-95 %, voor P-Al ca tussen de 60-70 %.

Dat de mate van fosfaat-fixatie volgens P-w grater is dan die volgens

P—Al, hangt samen met de aard van de extractie van deze fosfaat-

bepalingen, respectivelijk met water (ivolume grond/60 volumes water)

en 0,1 N Ammoniumlactaat/0,4 N Azijnzuur (pH 3,7). P-w is een maat voor

het fosfaat dat direct in oplossing kan gaan en dus direct voor de

plant beschikbaar wordt (van der Fauw, 1968). P-Al bepaald, naast

het fosfaat dat direct beschikbaar is, oak de hoeveelheid fosfaat

die op korte terniijn beschikbaar wordt voor de plant (Ho±'stee &

Fien, 1971)..

Be P-w en P-Al bepalingen bij aanvang en op het einde van het ex-

periment, hebben plaats gevonden op respectivelijk 15 en 52 Jagen na

het toevoegen van de nutrientenoplossingen. Dat er weinig verschil zit

tussen deze bepalingen komt overeen met het eerder gevonden verloop van

fosfaat-fixatie in de tijd (zie hoofdstuk 4): namenlijk binnen n dag

is het merendeel van het toegevoegde fosfaat al vastgelegd. Daarna

gaat de fixatie wel verder, maar in verhouding tot de snelheid van

fixatie gedurende de eerste dag, in een veel geringer tempo.
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In dit experiment blijkt dat, op basis van P-w bepalingen, de grond

van perceel A minder sterk fosfaat gefixeerd heeft dan de grond van

perceel B. Bit stemt overeen met eerder gevonden fosfaat—fixatie

percentages (hoo.fdstuk 4, experiment 2). Ret verschil in fosfaat-.

fixerend vermogen tussen de grond van perceel A en B is echter bij de

eerder gevonden fosfaat-fixatie percentages groter dan bij die ult

dit experiment. Bat verschil, tussen in dit experiment (monstername

oktober 1983) en eerder (monstername augustus 1983) gevonden fosfaat-.

fixatie waarden, kan samenhangen met seizoensfiuctuaties van fosfaat

gehalte in de bodem (Gupta & Rorison, 1975)

Op basis van P-Al waarden blijkt geen verschil in fosfaat fixerend

vermogen tussen de grond van perceel A en B te bestaan. Bat de mate

van fosfaat-fixatie op basis van P-w verschilt van die op basis van

P—Al, hangt waarschijnlijk samen met de aard van de extractie n de

eigenschappen (aluminium en ijzer) van de grond.

Uj-t het feit dat zowel de P-w als de P-Al waarden van de grond,

waarop de planten van U. dioica gegroeid hebben, lager liggen dan die

van de controle-potten, kan geconcludeerd worden dat de opname van

fosfaat door de planten terug te vinden is in genoemde fosfaat bepa-

lingen.

— Opbrengst.

Rorison (1968) bepaalde de groel-respons van onder

andere R, acetosa en U. diolca op een voedingsoplossing met een fos—

faatgradient van 0,0031 tlot 31 ppm P. Het resultaat was dat, terwijl

de groei-responscurve van R, acetosa al v66r 31 ppm P begon af te

vlakken, die van U, diolca bleef stijgen over de hele gradient. Rorison

suggereerde, uit extrapolatie van de groei-responscurve, dat voor

U. diolca het maximum van drooggewicht opbrengst boven de 31 ppm P

moet liggen, Toor R. acetosa ligt het maximum drooggewicht op 31 ppmP.

Bovengenoemd.e komt overeen met de resultaten uit dit experiment.

Terwiji de groel-responscurven van R, acetosa en H. lanatus al begin-

ne af te vlakken, blijft de curve van U, dioica stijgen. Ret verge-

lijken van fosfaatconcentraties, waarbij de groeiresponscurven van

P. diolca en R. acetosa elkaar snijden uit dit experiment met dat van

Rorison (1968) is moeilijk, vanwege verschillen in toegepastte kweek—

techniek. In dit experiment snijden de groei—responscurven vanR.

acetosa en U. diolca elkaar volgens P-w, tussen de 5-15 ppm F, en



volgens IP-Al, tussen de 50—100 ppm P. Tilt extrapolatie van de groei-

responscurVefl uit het experiment van Rorison lijkt een snijden

van R. acetosa en U. dioica plaats te moeten vinden tussen de 31—

310 ppm P.

Ook Bradshaw et al. (1960) vonden vergelijkbare gegevens. Soorten

als Lollum perenne en Agrostid stolonifera, soorten van in het

algemeen voedselrijke bodems, reageren sterk op een verhoogde fosfaat-

gift, door meer drooggewicht te produceren. So'orten van voedselarme

standplaatsen, zoals Nardus stricta, reageren niet op eenzelfde

fosfaat—gift.

Uit de literatuur (Rorison, 1967, 1968; Bradshaw et al., 1958;

Bradshaw et a?., 1960; de Boer, 1981; Pegtel, 1983) blijkt in het alge—

meen dat soorten van voedselrijke milieu's een veel grotere groei—

respons te zien geven, op een gradient van een nutrient, dan soorten

van voedselarme milieu's.

H. lanatus en R. acetosa zijnsoorten die veelal in voedselrijke

milieu's voorkomen, maar beide een brede edafische tolerantle hebben.

Dit uit zich in hun groei-responscurve door over de hele reeks van

fosfaat—gifetn te overleven en zelfs bij de laagste fosfaat—gift

(0 kg P205/ha) een redelijke hoeveelheid drooggewicht te produceren.

Ti. diolca is een ruderale soort, die voor wat betreft de voedsel-

rijkheid van het milieu meer eisen stelt dan H. lanatus en R. acetosa.

Dit uit zich in de groei-responscurve door bij een hogere fosfaat-gift

steeds meer drooggewicht te produceren. Bij de iaagste gift (o kg
ha) doet U. dioioa het ronduit slecht. Net name op de grond ult perceel

A; hier komen de keimplantjes niet verder dan het eerste kiemplant-

stadium. Bet niet gedijen van U. diolca bij lage fosfaat-giften wordt

ook gemeld door andere auteurs (Rorison, 1968; de Boer, 1981).

— Correlatie tussen drooggewicht/plant en de fosfaat-extractie

technieken.

Correlaties tussen drooggewicht/plant en P-Al of P—w leveren voor

acetosa en H. lanatus zeer lage correlatie—coefficienten op. Voor

U. dioica liggen de coefficienten wel hoger, maar te laag om te

suggereren dat er' een rechtlijnig verband zou bestaan. Worden echter

de hoogste twee fosfaat—giften (400 en 800 kg P205/ha) buiten be-

schou.wing gelaten, dan worden er voor Ti. dioica wel hogere correlatie-

coefficienten gevonden. Daarult kan geconcludeerd worden dat er tenmin-
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ste tussen de P-Al waarden en drooggewicht/plant een rechtlijnig

verband kan bestaan, aithans over het traject 0-200 kg P205/ha. Voor

de P-w waarden geldt dit niet.

Boven de 200 kg P205/ha begint ook de groei-responscurve van U, dioica

af' te vlakken, wat betekent dat ook deze soort naar een maximale

opbrengst toe zal gaan. Dat maximum wordt echter bij een veel hogere

fosfaatconcentratie bereikt dan de maximale opbrengst van H, lanatus

of R. acetosa,

De Boer (1981) kweekte6 plantesoorten, voorkomend in blauwgrasland—

vegetaties, n U. diolca op grond, waarover een fosfaatgrad.ient was

aangelegd van 0-39,1 ppm P. Gorrelatie tussen gewasopbrengst en een

aantal fosfaat-extractie technieken, waaronder P-w en P-Al, leverde

zeer hoge correlatie—coefficienten op. Deze resultaten lijken in

tegenspraak met de in dit experiment gevonden waarden. Echter de

fosfaatconcentraties, die gebruikt zijn door de Boer (1981), zijn zo

laag dat ze alleen de eerste fase van de groei-responscurve weergeven.

Kennelijk is de productiej in die eerste fase wel volgens een rechte,

wanneer gecorreleerd wordt tussen fosfaat-extctie. techniek en •gewas-

opbrengst. In dit experiment is dat voor U. diolca het geval, althans

voor P-Al.

De keuze van fosfaat-extractie methode is mede bepalend voor het

vaststellen van een verband tussen fosfaatgehalte van de bodem en

gewasopbrengst. Rorison (1967) vond gn correlatie tussen uitwissel—

baar bodem-fosfaat en plant drooggewicht en wijt dit voor een deel aan

de gebruikte fosfaat-extractie techniek (Morgans reagens). In een

ander onderzoek (Gupta & Rorison, 1975), wordt wel melding gemaakt van

een positieve relatie tussen het fosfaatgehalte van de bodem (extractie

met 0,01 M CaC12) en de groei—respons van R, acetosa.

- Verschil in opbrengst tussen perceel A en B.

Op grond van de resultaten kan geconcludeerd worden dat in de grond

ult perceel B, aithans uit de laag 5-20 cm, meer fosfaat voor planten-

groei beschikbaar is dan in de grond uit perceel A. Deze conclusie is

in strijd met de verwachting: verondersteld is dat juist perceel A de

hoogste nutrientengehaltes bevat.

De conclusie, in de grond uit perceel B meer fosfaat voor planten-

groel beschikbaar dan in de grond uit perceel A, komt wel overeen met
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de hogere P-Al waarden van de grond uit perceel B. Ook eerder in het

jaar (me!, zie hoofdstuk 2) uitgevoerde P—Al metingen aan grond uit

de beide percelen, tonen aan dat,voor de laag 5—-b cm, de grond uit

perceel B ean hogere P-Al waarden heeft dan de grond ult perceel A

(respectivelijk 13,7 en 11,8 mg P205/100 gram droge grond). Maar in

de laag 0-5 cm is het juist andersom: hier heeft de grond ult perceel

A een hogere P-Al waarde dan de grond ult perceel B, respectivelijk

17,5 en 16,3 mg P205/100 gram droge grond. Tevens valt op dat de

P-Al waarden, uit de laag 0-5 cm, veel hoger zijn dan die uit de laag

5-10 cm. Hetzelfde kan gesteld worden voor de P-w waarden.

Het lijkt dus niet onwaarschijnlijk dat de resultaten met de daar-

uit voortvloeiende conclusies ten aanzien van verschlllen in de fos±'aat

beschikbaarheid in de grond tussen perceel A en B, bepaald is door de

keuze van de laag 5-20 cm.

Deze keuze is voortgekomen uit praktische overwegingen: de bovenste

laag, van 0-5 cm, is zeer sterk doorworteld. Omdat de grond voor het

experiment vrij dient te zijn van wortels is gekozen voor de minder

sterk doorwortelde laag van 5-20 cm. Aangezien de laag 0-5 cm, aithans

in mel, hogere P-Al en P-w waarden geeft dan de laag 5-10 cm, zou het

mogelijk kunnen zljn dat,verschillen in P-Al en P-w waarden tussen

perceel A en B in de bovenste laag die van de onderliggende lagen over-

s chaduwen.

Een te voorbarige conclusie zou kunnen zijn dat de vegetatie draalt

op de bovenste laag van de bodem. In dit experiment is al1ên naar

fosfaat gekeken: stikstof en kalium zijn wegens tijdgebrek buiten

beschouwing gelaten. Be resultaten uit het Boujna-Janssen experiment

(hoofdstuk 3) tonen een relatieve deficientie voor plantengroei aan

in de volgorde stikstof kalium fosfaat, met andere woorden: fosfaat

is het minst deficient. Evenals de bovengenoemde suggestie, dat de

hogere fosfaatgehaltes in de bovenste laag die van de onderliggende

lagen kunnen overschaduwen, kan gesuggereerd worden dat, verschillen

in fosfaatgehaltes door verschillen in kalleugehaltes overschaduwd

worden. Deze kunnen op hun beurt weer overschaduwd worden door ver-

schillen in stikstofgehaltes; deze laatste is namenlijk het meest

deficient in beide percelen.
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- Correlatie tussen drooggewicht/plant en een aantal "grootte—

parameters"..

Voor U. dioica, R, acetosa en H. lanatus geldt dat het verband
tussen de lengte/plant en het drooggewicht/plant voorgesteld kan
worden door een rechte. Met andere woorden, door het meten van de

leng te karl het drooggewicht geschat worden. Bit kan van belang zijn

b±j het vaststellen van de relatieve groeisnelheid, wanneer tussen—

tijde—oogst van de planten niet mogelijk is.
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6., INDI[14TIEGETPLLEN.

6.1. Inleiding.

De botanische samenstelling van da vegetatie ken een indicatie zijn voor

de nutriêntentoestand van de bodem (Persson,1981; Wind,1980).
Hat gaat hier om de vraag of er vruchtbaarheidsverschillen tussen per—
ceel A en B zijn aan ta tonen door gabruik te maken van indicatiegetallen
(Ellenberg,1979; Klapp,1965; Kruyne, de Vries & 11001,1967).

Hat is inderdaad gerealiseerd om verarming van de bodem bij toepassing
van verschrajend beheer vast te stellen door hat toekennen van indica—
torwearden ean plantensoorten (Uind,1980).
Hoewel aan daze methode van vruchtbaarheidsindicatie ernstige bezwaren
kieven vanwege talrijke beperkingen (Ernst,1978; van Hoffen,1984; Zonne—
veld,1984), wordt toch veel gBbruik gemaakt van indicatorgetallen (El-.
lenberg, 1979).
De bio'indicatie toegepast op de vegetatie van de monolieten van hat
Bouma-Janssen experiment beoogt te onderzoeken in hoeverre indicatiege—
tallen verschraling kunnen aanduiden.

6.2. Materiaal en methods.

De vegetatie op de monolieten is genventariseerd op soort. Er zijn
soortenlijsten opgesteld van beide percelen. \Jervolgens zjn de indica—
torwaarden bij de desbetreffende soorten opgezocht (Ellenberg,1979;
Klapp,1965; Kruyne, de Jries & tlooi,1967).

De schalen, die de verschillende auteurs gebruiken, stemmen niet over—

een. Ellenberg dealt de soorten in op aen schaal van 1 tot 9, terwiji

Klapp aen schaal gebruikt van 1 tot 5. Kruyne e.a. hanteren wear ean

andere schaal, die loopt van —100 tot +100. Bovendien vermalden de au—

teurs geen grens tussen arme en rijke soorten.
Hat toepassen van indicatorwaarden zoals deze worden gepresenteerd in

de verschillende schalen, lfjkt sen te grote exaktheid te suggereren.

Hat verdient daarorn bij gekombineerd gebruik van de indicatorwaarden van

Ellenberg, Klapp en Kruyne e.a. de voorkeur om te werken mat een driB—

delige schaal (van Hoffen,1984). Daartoe zijn de soorten den ook inge—

deeld in dna kiassen: arme soorten, rijke soorten en een rniddengroep.

De grenzen tussen daze kiassen zijn voor elk der verechillende schalen

vastgesteld door \Ieldman (1983). Daze grenzen zijn hier overgenomen en H

staan vermeld in tabel 6.2.1.

Voor de indeling van de soorten en tar voorkoming van tegenspraak
gelden dezelfde regels als beschreven door Veidman (1983).
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Tabel 6.2.1.: Grenswaarden der kiassen (arm, midden, rijk) van de mdi-

catie—schalen van Ellenberg, Klapp en Kruyne e.a. (Naar

\Jeldman, 1983).

ARM hIDDEN RIJK

Ellenberg Stikstoftoestand Schaal 1—3 4—6 7_9

Klapp Stikstoftoestand Schaal 1—2 3 4—5

Kruyne Fosfortoestand Schaal —1007—41 —40/0 1/100

De drooggewichten van de afzonderlijke soorten per kiasse (arm, midden

of rijk) zjn per voedingsoplossing per oogst en per perceel opgeteld.

Zodoende verkrgt elke kiasse van soorten een bepaalde uaarde. Om met

deze waarden te kunnen werken is de term verschral.ingscofficFnt in—

gevoerd. Dat wordt hier als volgt gedef'inieerd (mond.med.Bakker): De

verschralingscofficiént is het quotint van bet totale drooggewicht

van de soorten uit de middenklasse en bet totale drooggeuicht van de

soorten uit de kiasse rk. De betekenis hiervan is dat naarmate de

verschralingscoéfficFènt toeneemt, gesproken kan worden over relatieve
verarming. Dit omdat hat drooggewichtsaandeel van de soorten uit de
middenklasse groter wordt.

6.3. Resultaten.

In bijiage H zijn de drooggewichten van de afzonderlijke soorten per kias—

se, per voedingsoplossing en per oogst weergegeven van elk der percelen.

Hoe de soorten zgn ondergebracht in de klassen arm, midden en rijk van

perceel A en B staat vermeld in tabel 6.3.1.

De kiasse arm bevat bij perceel A slechts 2 soorten en bij perceel B 4

soorten. Het aantal soorten van de klasse midden bedraagt bij A B en bij

B zelfs 12. Van deze soorten zijn er 7 bij A en B hetzelfde.

De klasse rijk kent bij de percelen A en B respektievelijk 10 en 11 soor—

ten, waarvan er 7 zowel op A als B voorkomen.

Het drooggewicht van de kiasse midden van perceel B is bij alle voedings—

oplossingen groter, behalve bij de twee laatste oogsten van de oplossing

N—deficint. Het omgekeerde geldt voor de klasse rijk (tabel bijiage I

en fig. 6.3.1.). Hat drooggewicht van de kiasse arm van perceel A stijgt

geleidelijk bij de oploss.ingen H20, N— en K—deficFént dankzij de soort
Carex nigra, terwiji deze kiasse van perceel B al vrijwel geheel is
verduenen bij de tueede oogst. Alleen bij N—deficint weet de klasse
arm zich te handhaven, met name door de soort Prunella vulgaris.

In figuur 6.3.2. zijn de verschralingscoèfficinten uitgezet per oogst
per voedingsoplossing. De uaarden van oogst 1 (18/5) op perceel B
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label 6 .3.1 . : De indeling van de soorten van perceel I en B in

de kiassen arm, midden en rijk n.a.v. bet toekennen

van indicatorwaarden.

Kiasse Perceel A Perceel B

ARII Larex nigra
Lotus uliginosus

Carex hostiana
Equisetum palustre

Prunella vulgaris

Rhinanthus serotinus

hIDDEN Cardamine pratensis

Cerastium holosteoides

Epilobium tetragonum

Festuca rubra

Galium palustre

Holcus lanatus

Juncus buf'onius

Rumex acetosa

Anthoxanthum odoratum

Cardamine pratensis

Cerastium holosteoides

Cynosurus cristatus

Epilobium tetragonum

Festuca rubra

Holcus lanatus

Juncus bufonius

Juncus effusus

Leontodon autumnalis

Rumex acetosa

Sagina procumbens

RIJK Agrostis stolonifera

Pdopecurus geniculatus

Cirsium arvense

Glyceria fluitans

Poa pratensis

Poa trivialis

Polygonum persicaria

Potentilla anserina

Ranunculus repens

Rumex crispus

Agrostis stolonifera

Alopecurus geniculatus

Festuca pratensis

Glyceria fluitans

Poa pratensis

Poa trivialis

Plantago major/lanceolata

Potentilla anserina

Ranunculus repens

Trifolium repens

liggen aanzienlijk hoger. De gemiddelde verschralingscofficiônten van

A en B bij de eer5te oogst zijn respektievelijk 2,1 (5.D.0,B) en 5,0 (S.D.
1,3).
De waarden van oogst 1 liggen op een veel hoger niveau dan die van de

andere oogsten en overal ziet men, dat de wearden van oogst 2 sterk

gedaald zijn ten opzichte van oogst 1.

'Jan alle oplossingen zijn de verschralingscofficiénten van perceel B

hoger dan die van A, behalve bij N—deficFént. De uaarden hiervan zijn
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voor perceel A en B bij oogst 2 geiijk, maar bij de oogsten 3 en 4 gaan
de waarden van B verder dalen, terwiji die van A juist enorm stijgen
tot ver boven de verschraiingscoêfficint van oogst 1.

De toenemende wearden van zowel A als B van demi water duiden er op,

dat er inderdaad sprake moet zijn van verschraiing.



5.4. Discussie en conclusies.

De veel hogere verschralingscoerf'icFênten van perceel B in mei (begin—

toestand) getuigen, dat het perceel jaarlijks twee maal hooien beduidend

armor as. Het is opmerkelijk, dat de verschralingscof'ficiénten zo abrupt

terugvallen bij de tweede oogst. Dit kan worden toegeschreven aan de even

abrupte ovorgang van veld— naar kasconditios, want dit blijkt hot meest
ten goede te komen aan do rijke soorten.
Het beeld van de uaarden van H20 is een aanuijzing, dat tijdens do Bouma—

Janssen proef minder nutrinten beschikbaar komen. Dit geeft de soorten
van de kiassen arm en midden betore kansen om zich te ontwikkelen, zodat

de verschralingscoff'icFénten stijgen. Van de voedingsoplossingen corn—

pleet, P— on K—doficFênt worden de verschralingscoéff'icFthnten redeUjk

konstant gehouden geduronde de proef' met dien verstande dat de waarden

van perceel A op eon lager nivoau worden gehandhaafd. En en ander bete—
kent, dat do rjke soorten beter groeien op perceel A, hetgeen mogelijk

komt door eon betere nutrintenvoorziening. Op N—deficint is iets
vroemds ean de hand, want de verschralingscofficinton van perceel B

dalon on die van A nemen sterk toe. Het orngekeerde zou men verwachten.

Een verklaring hiervoor is het "gedrag" van bepaalde soorten. Potentilla

anserine van perceel A doet hot gewichtspercentage van oogst 3 t.o.v.

oogst 2 ruimschoots halveren, waardoor hot toch al vergelijkenderwijs lage

percentage van do kiasse rijk enorm daalt. Bj oogst 4 valt P.anserine nog

verder terug en tegelijkertjd versterkt de opkornst van Holcus lanatus de

middenklasse, zodat do waarden van A omhoog schieten. Van percoel B ligt

bet gewichtspercentage van do middenklasse near verhouding betrekkelijk

laag vooral omdat H.lanatus minder talrijk is, terwijl do rijke soort

Agrostis stolonif'era dat juist wel is. Ook bier wordt do verschralings—
cof'fici'ént stork beinvloed maar dan in orngekeerde zin als bij A.

De bier toegopaste methode van werken met indicatorwaarden toont ean,
dat or eon behoorlijk verschil in bodemvruchtbaarheid tussen do percelen
bestaat. Wel moet men bedenken, dat de vruchtbaarheidsindicatie voorbij

gaat aan een aantal zaken, die deze methode beperken (van Hoffen,19B4).
Er wordt nauuelijks rekening gehoudon met do concurrontiepositie, do ge—
notische eigenschappen der soorten en verschillen in stresstolerantie
(Austin,1982; Zonneveld,19B4). Hoe edafisch tolerant een soort ken zijn,

blijft eigenlijk buiten beschouuing.

Op grond van de vele onbekende faktoren dient men bij hot gebruik van in-
dicatiegetallen te beseffen, dat de resultaten onvolledig zun. Dit is
een logisch gevoig van do complexe samenhang van alle betrokken faktoren
en vooral ook doordat do meeste ervan zich moeilijk laten enalyseron.
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7. ZDKAPITAAL.

7.1. Inleiding.

In dit hoof'dstuk wordt ingegaan op de vraag of' er verschilien zijn in

bet zaadkapitaal van perceel A en B.

Verder is gecontroleerd welke soorten wel in bet zaadkapitaal voorkornen

rnaar niet in de vegetatie op de monolieten.

7.2. Ilateriaal en methode.

Urn uit te zoeken weike en hoeveel kiemplanten vanuit bet zaadkapitaai
van de percelen A en B kunnen ontstaan, is grond verzarneid van dezeifde
plaatsen uaar de monolieten zijn gestoken.

Op 8 augustus 1983 is grond uit het veid gehaaid van de iaag 5—20 cm
onder bet rnaaiveid. De grond is goed gernengd en wortelvrU gemaakt, daar—
na in bakken gedaan en in de kas neergezet. [ike dag is de grond be-
sproeid met gedemineraliseerd water. Na 72 dagen (op 20 oktober) zijn de
kiempianten geoogst en geteid.
Op 5 oktober 1983 is opnieuw grond opgehaald maar nu van de iaag 0—5 cm
beneden bet maaiveld. Met deze grond is dezeif'de procedure gevoigd.

Echter na 54 dagen (op 28 november) zljn de kiemplanten van deze iaag
geoogst en geteid.

7.3. Resultaten.

Het aandeei (%) van de kiemplanten is per soort bepaald vanuit grond

van de percelen A en B van de lagen 0—5 cm en 5—20 cm (tabej. 7.3.1.).

Voorts is aangegeven van weike soorten de kiempianten al.teen in bet

zaadkapitaal aanwezig zjn, doch ontbreken in de actuele vegetatie op de
monolieten (tabel 7.3.1.).

Het totaai aantai geteide kiempianten in de iaag 0—5 cm bedraagt voor A

en B respektieveiijk 1398 en 901. In de iaag 5—20 cm is dat voor A 626

en voor B 717. Het aantai kiemplanten in de bovenste laag is dus groter

dan in de diepere iaag bij beide percelen. Verder blijkt bet aantai kiem—
pianten van de laag 0—5 cm van perceel A bijna 500 groter te zun.
Het zaadkapitaai uit de grond van perceel A (iaag 0-5) bevat in volgorde
van afnemend aandeel voornameiijk Hoicus lanatus, Epilobium tetragonum,
Rurnex acetosa, Ranunculus repens en Agrostis stolonifera. Van dezeif'de
iaag (0—5 cm) van perceel B neemt bet aantai af in de voigorde R.repens,
H.ianatus, Cerastium hoiosteoides en A.stoionif'era.

Vanuit bet zaadkapitaai van de diepere laag (5—20 cm) ontstaan bij per—
ceel A veel kiemplanten van .Juncus bufonius, H.ianatus, Poiygonum persi-

caria , R.repens en A.stoionif'era en bij perceel B A.stoionifera, H.ia—

natus, R.repens en J.bufonius.



Tabel 7.3.1.: Relatiava vercialing van bet. procentuael aandeei day kiani—

plantsoorten van hat zaadkapitaal uit cia lagen 0—5 cm an

5—20 cm van perceel A an B.

1
50081[N

LAAG 0-5 cm LAAG 5—20 cm

A B A B

Agrostis stolonifera 7,7 5,8 8,3 32,4

Anthoxanthum odoratum 0,3 -
Cardamine pratensis — 2,1 — 0,1

Carex ovalis 1,1 0,1 1,4 0,1

Cerastium holosteoides 0,1 9,5 0,2 0,3

Cirsium arvenme 0,2 — — —

Lpilobium tetragonum 23,7 — 5,1 0,3

Equimetum palustre — — — 0,1

lestuca rubra 0,4 — 2,7 0,4

Glycerie fluitans 1,5 0,4 4,8 0,3

Holcus lanatus 32,2 18,9 20,9 28,6

Hydrocotyle vulgaris — — — 0,3
* Hypocheeris radicata — — 0,8 0,4

Juncus bufonius - 0,1 23,5 7,4

Lotus uliginosus 0,3 - —

Peplis portula 1,0 - 1,0 0,1

Poe pratensis 0,1 1,4 1,7

Poa trivialis 0,8 3,0 1,0 0,4

Polygonum persicaria — 0,1 16,1 0,1

Potentilla anserina 2,3 — 0,6 —

Ranunculus flammula — - — 0,1
Ranunculus repans 13,5 56,2 9,9 26,2

Rumex acetosa 14,3 2,3 2,2 0,6

* Rumex obtusifolius 0,7 0,1 — —

* Stellaria media 0,1 1,0
- I —

* geeft aan dat de dasbetreffende soort WBI in hat zaadkapitaal is

aangetroff'en maar nergens in de actuele vegetatie op da monolieten.

De grate hoeveelheid kiemplanten van H.lanatus in beide lagen van zowel
perceel A als B stemmen goed overeen met de hoge gewichtspercentages

op de monolieten. Het valt ap, dat hat aendeel van H.lanatus in de laag

0—5 cm van A veel grater is dan van B, terwiji dit op de monolieten

juist andersom is.

Hat aantal kiemplanten van R.repens is oak zeer hoog van beide percelen,

in het bijzonder van de laag 0—5 cm. Bij perceel B zijn echter nog veel
meer kiemplanten van R.repens aangetroffen dan bij A, hetgeen geenszins
tot uitdrukking komt in de vegetatie van de monolieten.

In de laag 0—5 cm van A zit beduidend meer R.acetosa dan van B. Ook de

gewichtspercentages van R.acetosa zjn op de monolieten van A veal hager.

Van A.stolonifera zijn eveneens veal kiemplanten aanuezig. Verreweg hat

meest in de laag 5—20 cm van perceel B. Oak op de zoden van B zjn de

geuichtspercentages van daze soort bjna overal hager dan van A.

Met name de laag 5—20 cm bevat veal kiemplanten van J.bufonius, bij A

zelfs 23,5% en bij B 7,4% , teruiji deze soort op de monolieten vrijuel

niet voorkomt.
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Kiemplanten van ardamine pratensis en Lerastium holosteoldes zijn

vooral gevonden bij perceel B.

Een groot aantal kiemplanten van Epilobium tetragonum, vooral in de

laag 0—5 cm, groeien op uit de grond van perceel A. Hetzelfde geldt

voor Polygonum persicaria maar dan uit de laag 5—20 cm van A.

Dok Potentilla anserina is uitsluitend aangetrorfen bij perceel i.

Al deze resultaten kioppen met de waarnemingen van de vegetatie op de

zoden.

7.4. Discussie en conclusies.

Het zaadkapitaal in de bovenste laag van de bodem van perceel A is veel

groter dan van p.erceel B. Toch worden in het veld meer kiemplanten aan-

getroff'en op perceel B (Bakker et.al.,1YBD; Bakker,1982). Len verkla—

ring hiervoor is, dat de struktuur van de vegetatie van perceel B zich
beter leent voor kiemplanten. De mogelijkheden tot kieming en kiemplant—
vestig.ing is gecorreleerd met de vegetatiestruktuur, die op haar beurt
van invloed is op de belangrijke milieufaktoren licht en temperatuur op

de bodem (Bakker,1982). Dmdat de vegetatie van perceel A ongestoorder

en dichter is en meer strooisel bevat, wordt de kieming en de overle—

ving van kiemplanten ongunstig beinvloed (Bakker et.al.,19B0; Look,197Y;

Grime,1979). In tegenstelling tot perceel A uordt de vegetatie van B

kort en open gehouden. Kieming verloopt beter in een open zode, hetgeen

samenhangt met grotere fluctuaties van de temperatuur aan het bodemop-
perviak (Bakker,1982). huisseltemperatuur heef't een positieve uitwerking
op de kieming (Pegtel,19B3). Daar komt nog bij, dat nearmate de vegetatie

meer open is, ook de invloed van licht minder beperkend is (Bakker,1982).

Op de monolieten kunnen wellicht meer kiemplanten en tevens meer soorten

kiemplanten tot ontuikkeling komen dan in het veld. Dit vanwege gunsti—

ger kasomstandigheden en het positieve effekt van knippen op de kieming

en op de overleving van kiempianten (Bakker et.al.,1980).

De soorten kiemplanten dia hier zijn gevonden, stemmen in grote lijn over-

Ben met de door Bakker (1980,1982) gevonden soorten. \Jerreweg de groot—

ste aantallen zijn van de soorten Holcus lanatus en Ranunculus repens.

Beide soorten zijn in het veld dan ook talrijk aanwezig (Bakker et.al.,

1980).

Ondanks het feit, dat er door het hele jaar heen kiemplanten kunnen op—

komen, bestaat er een duidelijke piek in het voorjaar en het najaar.
Op perceel A is een voorjaarspiek en een najaarspiek; op perceel B is

ook een voorj aarspiek waar te nemen, maar de nazomerpieken worden be—
paald door het maaitijdstip. Er worden nauueljks kiemplanten aangetroffen
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voor h et maaien mear we]. veel direkt daarna. Hoogstwaarschijnlijk doordat
licht dan geen remmende faktor meer is. De beheersmaatregelen en de

daarop volgende veranderingen in de vegetatie beinvloeden het totaal
eantal kiemplanten nauwe.lijks, maar wel de periode en het moment van
kiemen (Bakker et.al.,1980).
Grime (1979) wijst er op, dat aen aantai monocotylen vooral in het na—

jaar kiemt en een aantal dicotylen vooral in het voorjaar. Wit kiem—

proeven in het laboratorium bUjkt, dat sommige monocotylen massaa]. en

sne]. kiemen bij lage temperatuur zonder te zijn gestratificeerd. Dit is

met name een siektief voordeel voor de soorten van het zogenaamde
Holcus lanatus—type (Bakker,1982). Ileestal stellen monocotylen minder

hoge eisen aan de condities om tot kieming over te gaan dan dicotylen.

In het aigemeen Ujkt te gelden, dat kiempianten die onmiddelUjk na het

hooien verschijnen en kiempianten van het vroege voorjaar zich beter

handhaven en gemakkelijker het voluassen stadium bereiken (Bakker et.al.,

1980). Dit gaat zonder twijfel beter in perceel B dan in perceel /.
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B. ALGL1IENE DISCUSSIL.

In dit onderzoek is uitgegaan van de probleemstelling "Leidt het toe-

passen van een verschralend beheer, als maa.ien en afvoeren, daadwerke-

lijk tot verschraling in termen van afnemende nutr.intengehaltes van de

bodem." De strekking hiervan kan in een hypothese als volgt worden ge-

formuleerd: "Het toepassen van hooilandbeheer, maaien en afvoeren, leidt
tot afnemende nutrintengehaltes van de bodem." Voor dit onderzoek be—
tekent dit, dat de grond van het maaiperceel (B) lagere nutrintenge—
haltes moet bezitten dan de grond uit het perceel niets doen (A).

Bovengenoemde hypothese is getoetst ean de hand van verschillende as—

pekten. Urn samen te vatten welke resultaten uit dit onderzoek de hypo—

these ondersteunen of tegenspreken volgt een beschouwing van de belang—

rijkste aspekten.

Aantal soorten: De vegetatie van perceel B bevat meer soorten dan de
vegetatie van perceel A. Dit kan betekenen, dat de nutrintengeha1tes
van perceel A op een hoger niveau liggen; een ondersteuning van de hypo—
these.
Produktie bovengrondse biomassa: De produktie op perceel B is lager dan

die op perceel A. Dit kan eveneens .inhouden, dat de nutrintengehaltes

van perceel A hoger zijn dan die van perceel B en dit vormt derhalve

een ondersteuning van de hypothese.

Indicatorgetallen: De verschralingscofficinten van perceel B zijn be-.

duidend hoger dan die van A. Dit impliceert een geringere bodemvrucht—

baarheid van het maaiperceel en dus dat de nutrintBngehaltes van per-

ceel B lager kunnen zijn. De vruchtbaarheidsindicatie ondersteunt de
hypothese.
Vegetatiestruktuur: Het maaiperceel heeft een vegetatie met als domi—
nante soort Holcus lanatus, terwiji de vegetatie van het perceel niets
doen juist meer complementaire soorten bevat zoals Rumex acetosa, Ranun-.
culus repens, Festuca rubra en Potentilla anserina.
De vegetatie van perceel B is meer open en korter. Op dit perceel is de
monocotylen/dicotylen verhouding aanzienlijk groter dan op perceel A.
Het enorme verschil in monocotylen/dicotylen verhouding duidt er op,
dat de vegetatiestruktuur tussen perceel A en B totaal verschillend is.
Het is een algemene tendens dat een grassiger vegetatie meestal gekop-

peld kan worden met ean geringere bodemvruchtbaarheid. Dit maakt aanne—
melUk, dat de beschikbaarheid van nutrinten op perceel B geringer moet
zijn en als zodanig is dit een ondersteuning van de hypothese.
Nutriéntengehaltes van de bodem: Er zjn aanujzingen gevonden, dat de
beschikbaarheid van met name N en P in de grond van perceel A groter is
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dan die in perceel B. Voorts zijn N—totaal en het humusgehalte hoger in
de grond van perceel A. Hierdoor bestaat het vermoeden, dat de grond
van perceel A meer en beter N en P kan naleveren vanuit dé organische

bodeinfraktie. Deze hoeveelheid nutrFénten is uiterst moeilijk meetbaar

en kan van moment tot moment sterk verschillen, Bovendien komt deze
hoeveelheid waarschijnlijk geleidelijk vrfj met als gevoig dat er op n
bepaald moment maar weinig van is. Urn dergelijke hoeveelheden nagelever-

de nutrinten te kunnen kuantificeren, worden uiterst gevoelige bodem—

chemische extractie technieken vereist. De betere beschikbaarhejd van
N en P vormt een belangrjke ondersteuning van de hypothese.

Echter P-totaal, K—totaal en ook de pH zijn het hoogst in de grond uit
percee]. B. Deze resultaten spreken de hypothese tegen. Wel moet men
bedenken, dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen beschikbaar en
totaal. De op een bepaald moment beschikbare hoeveelheid nutriénten is

voor de vegetatie van belang en kan een differentFêrende faktor vormen

tussen beide percelen. Het bepalen en vergelijken van totalen heeft

nauwelijks zin. Op korte termijn komt dit immers toch niet ten goede aan
de vegetatie.

Dat de totalen voor P en K het hoogst zijn in de grond van perceel B kan
alleen maar verklaard worden door een ongelijke uitgangssituatie. De e.i—
genschappen van de grond van perceel B zjn waarschjnUjk vanaf het begin
van het beheer anders geweest; hogere waarden van Fe, Al en Ca en daar-
door een groter rosfaat—fixerend vermogen.

Bouma—Janssen experiment: Het meten van de relatieve deficinties toont
aan, dat er tussen de percelen nagenoeg geen verschillen optreden. Op

beide percelen blijkt stikstof het meest deficint, dan kalium en vervol—
gens fosfaat. Doordat er geen vruchtbaarheidsverschjllen tussen de grond
uit perceel A en die uit perceel B is gevonden, lijkt dit in tegenspraak
met de hypothese. lien moet bedenken dat het hier geat om relatieve def'i-

cFênties en niet om absolute vruchtbaarhejdsverschjllen.
Geleidbaarheid van de voedingsoplossingen: De vegetatie van perceel B
betrekt relatief meer nutrinten uit de voedingsoplossingen dan die van
perceel A. Dit getuigt de snellere daling in geleidbaarheid van de op—
lossingen van perceel B. Dit ken betekenen, dat de nutrintengehaltes
in de bodern van perceel A hoger zjn, hetgeen tie hypothese ondersteunt.
Gewasanalyse: Gezien de hogere N—, P— en K—gehaltes in het gewas van de
zoden uit perceel A, moet de grond hiervan meer nutriênten bevatten dan
die van perceel B. Wederom een ondersteuning van de hypothese.
GroeiproeF op P—gradiênt: De resultaten hiervan geven aen, dat in de

grond van perceel B, althans voor wat de laag 5—20 cm betreft, rneer P
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beschikbaar is voor de piantengroei dan in de grand van perceel A.

Dit is in strijd met de hypothese. Dmtrent dit punt staan echter twee
zaken ter discussie, die betrekking hebben op een ongelukkige keuze.
1. P is het minst deficiênt van de macronutrinten in beidé percelen.

Hierdoor is een gradiónt van P het minst relevant. Dit impliceert ver—

der, dat verschillen in P-gehalte gemaskeerd kunnen warden door moge—

lijke verschillen in gehaites van K en bovenal van N, het meest defi—
cinte element.
2. De laag 5-20 cm is hier onderzocht. Het is echter goed denkbaar,
dat de laag 0-5 cm voor de vegetatie veel belangrijker is en dat de
fosfaatvoorziening per laag sterk kan verschillen. De aangetoonde var—

schillen tussen beide percelen ten aanzien van grand uit de iaag 5—20
cm kunnen evenzeer worden gemaskeerd door de mogelijke verschillen in
P—gehalte, die optreden in de bovenste iaag.

Samengevat kan geconciudeerd warden, dat de meeste naar voren gebrachte
resultaten de hypothese zeer aannemelijk maken.

Teneinde meer duidelijkheid te verschaffen in deze problematiek zal nog

veal onderzoek gedaan moeten worden. Hierbfj kan gedacht worden aan het
voortzetten van een testplantenexperiment maar dan met ean gradiènt
van de elementen N en K met grond uit de bovenste laag.
Verder dient inzicht te warden verkregen in hoe de nutriêntenniveau's

fluctueren in hat seizoen. Hat is best mogelijk, dat de nutrintenvoor—

ziening in de maand februari geheel anders is dan bijvoorbeeld in augus-

tus. Nag een vraag is in hoeverre de bodemverdichting door gebruik van

zware maaiapparatuur in perceel B van invloed is op da vegetatiestruk—

tuur en mogelijk oak op de nutrintenbeschikbaarhejd.

Slotconclusie: Dit onderzoek draagt een aantal resultaten aan, die

duidelUke aanwijzingen vormen voor de juistheid van de hier gestelde

hypothese.
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