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] In.1.oidine.

1.1. Algemoen.

In bet strocmdallands chap van de Drontso Aa is in do loop van do
laatste doconnia door 833 eon aantal graslandon rssngokocht. Doze
graslandon ziJn daardoor aan hot agrariocho bohoor onttrokkon on or
vordt nu eon vorschralond bohoor toogopast. Dozo vorsohra].ing vordt
moostal goroalisoord door oonmaa]. por Jaar to hooion on afvooron
ovontuool govolgd door nabovoiding. Door dit bohoor trodon or
vorandoringon op in do vogotatio. Do soortonoanionstolling wtjzigt
zich on hot aantal soorton noomt too. Ook trodon or vorachuivingon
op voor vat botroft do dominantio van vorsohillondo soorton.
Eon soort die bomosting on vroogttjdig maaion (inherent aan agrarisch
bohior) niot vordraagt is do halfparasiot Rhinanthus sorotinus,
do. Groto Ratolaar (Ftirst, 1931 ,tor Borg, 1972). In porcolon,
die door BBS aangokocht ztJn, vorschtit Rhinanthus sorotinus pas
na onkolo jaron bohoor.
Rhinanthus sorotinus is oon zomorannuel. Do winterporiodo is van
bolang voor do stratificatio van do zadon, dio eon koudoporiodo
nodig hobbon, mu to kunnon kiomon. Er voflt waarschtjnltjk moor zaad
goproducoord dan or uiteindoltjk zal gaan kiomon. Zio fig. 1.

___

a
A ', °:3'

'1'

Figuur 1. Schomatiocho voorstolling van do lovonscyclue van
eon zomorannuol. Naar Harper, 1977.

Eon dool van hot zaad vordt goprodoord. Dat boint al, alo do
zadon nog aan do plant zitton voor do narljping (Ioponburg on

Liom, 1980). Do zadon rljpon san do plant, vaarna op eon gogovon
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ogonblik dozaMdoos zich opent. Kr vlndt goon actiove vorsproi—

ding van do zadon plasts. Hot scMjL'vormi. o zaad wordt door
bowoging van do btooistongol (btjv. o,1.v. do wind) uitgoschud.

Daarbt) valt 95% van hot sand binnon oon afotand van 25 can van do

inoodorplant ( Nanninga, 1981 b ). Door hooion on inoaton wordt
do zaadvoroproiding positiof bo!nvlood, znaa.r ook dan komt 90%
van hot zaad binnon oon afotand van 2 a van do moodorplant

torocht ( Nanninga, 1981 b ).
Do kiozing van do sadon vtndt no do vroog in hot Jaar plaata.
Cm to ovorlovon is hot voor Rhinanthus oorotinus van bolang, dat
do wortols van do kioinplanten haustoriUn 1aan vormon op do wortelo

van andoro planton, waaraan vooral water on minoralon vordon
onttrokkon (Klaron, 1975). Ala gasthoor kan oon groot aantal
soorton planton dionon, al boa taan tue son vorsohillondo gast—

boron vol "kwalitoitsvorschillon" (tor Borg& I3astiaano, 1973,

tor Borg, 1972, Brouvor, 1982).
Do dichthoid van Rhinanthus oorotinus kan van plaats tot plaats
stork vorsohillon. Ook is do dichthoid op oon bopaaldo plaats
niot van Jaar tot jaar go]43k. Op oon porcool, dat nog maar onkolo
Jaron ann oon vorschralond boheor is ondorworpwn, is do dichthoid
van Rhinanthus sorotinus nog laag. Do bodokking noomt in do loop

van do Jaron stoods too, totdat op oon gogovon momont do top

vordt boroikt. Wann&&r dat gobourt is mode afhaakolUk van hot
bohoor, zoals dat hooft plaatsgovondon vbbr do aenkoop door SBB.
In bet Drontso—Aa—gobiod wordt do hoogsto dichthoid moostal

boroikt 8 & 10 Jaar na bet bofln van do vorsobraling on dio
situatio kan 1 — 4 Jaar voortduron ('anninga, 198]. a). Daarna
stort do populatio in on noomt do dichthoid stork at, maar do
soort blUft dcli bnnThsvon. Mt nantalevorloop is woorgogovon
in fignur 2. We ondorsohoidon dearth drio fason:
tan I, do situatio , voordat do top boroikt wordt,
taso II, do situatio, wasrin do top is boroikt on
faso III, do situatio na do top.



bedekki %S-.
percefltaLe van
Rhinanthus sero-
ti nus

nantal jaren
verschraiend beheer

Figuur 2. Bedekkingsgraad van Rhinanthus serotinus vanaf' hot
begin van de verschraling.

Naar do cauoaie verbanden van dit aantalsvorloop is tot nu toe
weinig onderzoek gcdaan. aarschnLjk is do hoeveelheid gepro—
duceerd zaad 'een beperkende factor. (. 1anninga, 1981 b),
Do geringe versneidIng zal waarschjn]ijk invloed hebben op een
iangzaam helameal begroeid raken van een perceel. Mear de oorzaken
voor het ineenstorten van de populatie liggen minder voor de

hand. Do problernen ten aanzien van dit verloop van de Rhinanthus

pou1atie in het Drentse—Ao—gehied liggen ten grondslag aan dit

oriderzoek. De nadruk iigt daarbij op do vraag of er in het

kiemolantens tadi'rn van Rhinanthus serotinus bepaalde aantals—

reguierende prccessen aan te wUzcn, die veran:woorde1k

geacht kunnen worden voor het bovengeschetste karakteristieke

aantalsverloop.

De eerste vraa die dan gesteld kan worden is, hoe cie nantallen
kiemplanten zich verhouden tot do aantollen volgroeide planten.
Immers op grond van 1aatsgenoemde is het boven geschetste
aantalsverloop gebaseerd. Voor Ret antword op deze eerste

vraag zUn twee moge1jkheden. Do earste mope1k:eId is, dat do

kfemolantandichtheden dezelfde trend vertonen als de dichtheden

van voigroelde planten. Als de zaadproductie In fase II niet
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door eon of andcre oorzaak stork ve.rmindert, kan eon verkiaring
voor het geringere aantal plenten in fase III gezoeht wordon
in eon achteruitgong van do kiemkraeht von do znde, in dt
geval zouden in faso III seer zaden ongeidemd in do bodes rnoeten
achterbliven en zou ult kiemproeven rnoeten blijken, det dc zaden
uit fase III minder kleikrachtig zUn.
Do tweede mogeikheid is, dci? hot santa? idemplanten in do
loon van do successie steeds groter wordt of iii elk gavel
niet afneemt. Do overgang van fase II naar lose III zou clan
verkicard kunnen worden door het optreden van eon dichtheic1s
afhankelike nortaliteit, De situatie zou zich voor kunnen doen,
dat do dichthoid von dc kiemplanten so groot is, dat hot aantal
planten da lliteindel k overbiijft lager is dan wanneer acinvan—

keljk hot aantal kiemplanten geringer zou zn geweest0
Wouc3a (1980) heeft in vorschillende dichtheden zaden pezaaid
maar heeft geen dichtheidsaftanke1ke mortaliteit icunnen

waarnemen. Zj heeft echter de planten gevolgd tot he? vorschijnen

van het vfde bladpaar. liet is niet nit esloten, dat dicht—

heidsafhanke]Jjke effecten pas later blken In dit onderzoek

is getracht, om met behuin van eon patroonanalyse na to gaan

of or een dichtheidsafhankeliike rnortaliteit optreedt. Verandering

van patroon (te defini?ren als eon afw3jking van een random

verdeling over de ruimte) zou een indicatie kunnon zjn van eon

sterfte als gevolg van n overheersende factor, in ons geval

als gevolg van concurrentie om do ruimte. Pe kunnen versehillende

patronen onderscheiden, nameljk clustering en een meer regel—

matigo verapreiding. In hot eerste geval ±s do gemiddelcie

afstand tussen 'nearest neighbours" kleiner en in he tweeds

geval groter don je meg verwachten. Met behuip van Dc Poisson—

verdeling is do te verwachten afstand tussen nearest neighbours

nit to rekenen. Verochuivingen in patronen sin gevoig van

dichtheidsafhankeliike factoren sullen steeds verschivingen

zi.jn in de richting van regelmatige patronen. Zo vond liutchings

(1978) hj Mercurialis perennis een vorschuiving van peclusterd
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naar random en Kitamoto (1972) vond bij Solidago altissima een

versehuiving naar een reelmatig patroon.
In dit onderzoek zal ook aandacht besteed worden aan enkele

factoren, die moge1jk van invioed zUn op de aantalsregulatie

van Rhinanthus serotinus. Door het verschralendo beheer treden

veranderingen op in de vegetatie. Een van die veranderingen

betreft de structuur ervan. Hooilanden die reeds lang in beheer

zjn bj SBB kennierken zich onder andere door een meer open

structuur van do veetatie (de Hullu,1981). Daardoor kan het

licht beter doordriogen in de vegetatie. Onderzocht zal worden

welke invloed de hoeveelheid licht heeft op de over1evings

kansen en do productie van Rhinanthus serotinus,

Aangezien hot beheer verschralend van aard is, verandert ook de

nJtrigntensamenstelling van de bodern in de loop van do successie.
Zo neemt onder andere. de hoeveelheid fosfaat in do bodem of

(Immerzeel, 1977). Danrom zal onderzocht worden, of de noevee1

heid fosfaat van invloed is op de productie van Rhinanthus
serotinus, Vo1ens 1-larDer (1977) treedt er onder lichtarme
en nutrintrijke omstandlgheden een vroegere en grotore sterfte
op dan onder lichtrljke en nutrgntarme omstandigheden.

Hoge dichtheden kunnen eon neratieve invloeu hebben or do

productie per plant (Harper, 1977). WaarschijnJik geldt dit
ook voor Rhinanthus sorotinus. Lliarom zal ook ondcrzocht worden,

hoe groot do productie per plant is bj de versehillende dic1thederi
zoals die zich in do loop van de successie voordoan,
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al1iflg

Vindt de regulatie van de populatiegrootte van Rhinanthus

serotinus plaats vô6r (a) of tdons (b) hot kiomplantenstadium?

a) Zjn er versehillen in aantallen niot gekiernde zaden in do

bodem?

Zijn or versehillen in kiemkraeht tussen zadon uit verschil

lende fasen van do successie?

b) Hoe veranderen do dichtheden van Rhinanthus serotinus in

do loop van het soizoen?

Treedt er eon verschuivirig op van patronen?

Is or sprake van dichtheidsafhankelike :ortaiiteit?
telen factoren am licht en fosfaat eon rol bj de aantals-

re gulatie?

Treden er in do loop van de successie voranderin:en op in de

productie per plant van Rh1nanthis serotinus en spelen ractoren

e'.s licht en fosfaat daar eon rol bU?
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2. Jiateriaal en methode

2.1 • Terreinkeuze.

In bet kader von een dootoraalonderwerp :;angaande de popula—
t4edynamica van Rhinanthus aerotinus is bet niet moge1Jk een
ondersoek te doen aan Mn popu].atie, die dan gedurende bet
aanta]. jaren dat de successie voortgoat gevolgd vordt. Daarom

is in dit onderzoek gekozen voor een geltikttjdige bestudering
van een drietal populaties die in versobillende fasen van de
succensie verkeron. Gezocbt is na:.r eon a ituatie, waarin deze
drie percelen viak bli elkaar liggen vanwege bet Nit, dat dan

de onderlinge vergeUlkbaarbeid so groot moge1jk is. Verwacbt
mag worden dat deze percelen niet a]. te seer verscbiflen voor
wat betreft bodemsamenotelling, boogteligging, waterbuisbouding,
voorgescbiedenis en huidig bebeer. Mt in verge]4jktng met
percelen die vex' uit elkacr liggen.
De percelen die gekozen sUn grenzen aan e1kazr en zt)i gelegen
ten westen van bet Baflogrveld, vlak lange bet fietapad van
Taarlo naar Ballo. Net betreft de percelen met de kadaster—
nuamers 60, 2323 en 2324, die reapectieve],Uk 5, 8 en 10 jaar
in bebeer zfln b%j SBB en due representatlef zjn voor reap.
fase I, II en III van de successie.

Ret bebeer is in alle drie percelen gelL)k. Er wordt Mnmaal

per j aar gebooid en daarna vindt beweiding plate. 1et tJds tip
van hooien is voor alle drie percelen vrtjwel betzelfdo.

2.2. Materiaal en methode.

22.l. Dichtheid Rbinantbua; niet gekiemde zaden; kiemkracbt sedan.

Om. de kiemplantendicbtbeden to bepalen in do drie percolen
is in elk perceel een zeata]. at random gekozen plots van 30 x 30 cm
uitgezet.In die plots is bet aantal Ratelaara vastgeateld op
4 en 5 mei. (3m bet verloop van de dicbtbeden van Rbinantbua serotinus
en do sterftepercentages to bepalen zIjn die tellingen berbaald op
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21 mel en 3 JunI.
Direct bulten de random plots z$ per plot 4 grondmonsters gestoken
met een diameter van 7,3 cm en een diepte van 5 cm. ilet ttJdstlp,
waarop doze grondmonsters restoken zUn Is 26 mel, dat is nog voor—
dat deneeste Ratelaars In bloel stonden en nogruim voor bet mo-
ment, dat er nieuw zaad verspreid werd. In deze grondmonsters Is
bet aantai niet gekiemde zaden bepaald. Daartoe ztjn ze een drieta].
maanden weggezet bLj

40
C., ow de zaden opnteuw te stratiflceren

en a].snog te ].aten kiemen, om nan de hand van bet aantal klein—

planten bet aantal zaden te bepa].en.

Van elk van de drie percelen is een aanta]. zaden verzameld in
drie verschillende perioden nl. 17 —23 juni, 26 juni — 7 juli
en 10 —14 juli. Van dit zaad is tie kiemkracht bepaald, door bet
te stratificeren op dezolfde wtjze als met de zaden uit de grond—
monsters Is gedaan.

2 • 2 • 2 • Patroonana].yse.

Met behu].p van een patroonanalyse is nagegaan of er vets chuiving en

optraden in het patroon volgens hetwelk de Ratelaars verspreid

stonden. De toegepaste methode (thatcbings 1978, Clark &

Evans, 1954) berust op bet meten van afstanden tussen "nearest
neighbours". De to verwachten afstand ken in bet geval dat de
planten at random verspreid steen geachat worden met behulp van

de formule r5 — 1 / 2%'j, waarin r5 de to verwachton afstand is,

en? de dichtheid van do planten. We noomen de gevonden afstand

rA en rA / r5 — a. Do waarde van ft goeft aan volgons welk
patroon de planten voreproid staan. us ft = 1 steen de planton
random versproid. Als ft kleiner is dan 1, is er sprako van clus-

tering. his a rotor is dan 1, staan de planton regolmatig
vorspreid. Of a significant van B = 1 afw%jkt ken gotoat worden

met bohuip van do normaie vordoling via do formulo

a r—r5 /Cr , wasrin c is do standaardafwking van do

normale verdeling en Cr5 is do standaardfout van degomiddelde

afs tend tot do nearest neighbour in eon random verspreide

poriulatie van dozolfde dichthoid ais do boo chouwdo popuiatio.
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kan berekend worden volgens rF = 0,& /Ip (N aantal
waarneiningen) Ale do absolute waarde van c groter is dan 1,96
is Ne ufwjking significant op 95 % betrouwbaarheidsriivo.

Orn deze methode toe to passen Is een aantal plots van 15 x 15 cm
tweemaal gekarteerd (21 mel en 12 junl) Per percoel zjn zes
van deze plots gekarteerd, twee van de random gekozen pILots

en vier van do plots die zijn gekozen voor Ne lictproef (zie
verderop) In twee van laatstgenoemde plots was do vegetatie
om Ne Ratelaars weggeknipt B bet kiezen van de plots is reke—
ning gehouder met do dichtheid van Rhinanthus serotinus. Vznit
werden de hogere dlchtheden uitezocht om een hogere waarde
voor N te krj.gen.

2,2.3._Invloed van iicht.

Om in het veld do invloed van licht op de ovorlevingskansen

en productie van Rhinanthus serotinus te onderzoeken, zjn in

elk perceel 12 plots met eon grootte van 30 x 30 cm uitgokozo

die wat betreft do dichtheid van Rhinanthus serotinus slechts

geringo verschillen vertoonden. In do helft van deze plots is

do overige vegetatie weggeknipt tot op ongeveer 3 cm hoogte,

zodat de Ratelaars meer Ucht konden krjgen. In deze plots zijn
weer op verschillende tjden tellingen verricht (4, 5 mel2 21 mel

en 3 junl).
Tegen het einde van do bloeifase, elnd juni, z5jn van alle plots

Ne Ratelaars eoogst en zijn daarvan ale maat voor do productie

do lengte per plant en bet aantal assen per plant bepaald.

Naast het bepalen van do invloed van licht in het veld is in

een klimaatkamer eon experiment gedaan, waarin ook met Ne hoeveel—

held licht ais variabele geworkt werd.Er word gewerkt onder Ne

volgende algemene conditlee: Nag / nacht; temp. 21 / 15 °C;

rel. luchtvochtigheid 70 / 90 %; licht 16/ 8 hr; 170 E.m2.s1.
De Ratelaars werden opgekweekt In een rnengsel van vermiculiot

en potgrond (2 : 1) met Lollu perenne ala gastheer in potten met

eon diameter van 12 cm. Per pot zijn van beide soorten 5 planten
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gehruikt. Om do twee weken is eon voodngsop1onSiflg toege2iend

van do voigendo sameneteiling (do Boor, 1981):

Ca(H2PO,)2.H20 3]-75 g / s 1 FiO in ppm P i:,5

KNO3 6,82 N 0
NH NO9 5,02 K 39

, fl '79 - o r) U

/ ( , 1b f

Ca304. 2ND 5,22 Ca 25,2

FeEDTA 0,5 mi/S 1 20 S 22,4

sporefleieiTiefltefl0P].

De RteTh are zn opgekweekt onder vier versehillende liohtregimes,

die op do voigendo onnier Berealiseerd werden.

En serie potten dold ais hianco, Doarbj zijn de iateiaars voor

wat betreft do lichtopvang niet boThvlood.

Inaloog aan de situatie in het void zjn in een tweede eerie

do gastheren regelmatig afgeknipt tot een hoogte van ongeveer

3 cm.

In een derde eerie is do gasthoer niet weggeknipt maor weggebogen,

zodat hier evenais in do tweede eerie do Eatelaars acer iicht

kregen.

In eon vierdo eerie ic de lichtopvang voor zoweiL do Ratelaars

ale de gasthoren gereduceerd tot 50 % door Ne potten onder een

overkapping met vitroge te plaatson.

Ian hot eind van Ne groeiperiode zjn do Rateiaars geoost cm do

productie be bopalon.

.Invloed van fosfaat.

In een kiimaatkamer is eon experiment gedaan on do invioed van de

hoeveelheid fosfaat op Ne productie na be gaan. Hierbij zijn 2

series van zes potten met Ratelaars en Gastheren in'ezet. ls

gastheer diende weer Lolium perenne. Er w sprake van dezelfde

algemene condities als b de lichtproef in do klimaatkamer,

De nianten werden op perliet gekweekt. Per pot jn vijf gastheren

en 10 gekiemde zaden van Rhinanthus serotinus ingezet. Do hoeveel—

heid fosfaat werd gevariH'rd door vorechillende voedingeopiossingen
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to geven. Opiosaing I bent 25 ppm P en oplosaing II 2,5 ppm P.

Zo ztJn op do voigondo menior samengosteid (de Boor, 1981).
I II I .11

oa(H2P04)2.H20 6,36 0,636 v's 1 1120 in ppm: P 25 2,5

KIlO3 6,82 6,82 " N 40 40

111141103 5,02 5,02 " K 39 39

Mg804.7H20 2,54 2,54 " Mg 7,3 7,3

00804.21120 3,18 6,85 " Ca 25,2 25,2

Fo.-EDTA 0,5 0,5 mi/S 1 1120
8 18,8 28,9

sporoneimentobopi. 0,5 0,5

Lan hot oind van do grooiperiode ziju do pianten geoogst on is

do productie bopaaid.
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' .1. Ongokiemd zand in do hodem,

In oils rie fasen von dc successis is sen santal groadmonsters geto:en

op eon moment dat or nog geen nieimio sod.en verspreid norea. )ez
grondasnsters dcnen von .t rondom::eko?en Joatsen. Ze zijn vervoigens

weggezet b sen temperatuur van C. on de zaden onniouw te strati—
ficeren en zo tot kieming to hrergen. Za cire maanden was er slechts

n zaad gekiend, zocit hosioten i.rerd do :rondmoster nit te spoelen.
aarbj block dat nog ongekiende zaden in de bodem aanwe:ig w. ron.

Figuur 3 last zien, hoeveel zadener in elke fase nog in de bodem
zten ongereked naar aantallen/me Tabel 1 geeft be gegevens van

de grondmonsters (voor tabellen zie bjie),

zade/
in800

600

4.00

200

face I face II fase III
successiestadium

fIg. 3. Aantal zaden per in2 in de bodem voor de versproldlng van

nieuwe zaden in do drie fasen.BetrouwbaarheidSintBrVaUefl met

p<O,05.

Ult fase I zjn geen zaden teruggevonden. Dit heeft waarschUnlijk to

maken met het feit dat de dichtheid, van Rhinanthus serotinus in do

voorgaqnde jaren iaag is geweest.

In fase III worden nicer zaden teruggevonden dan In fase II, maar

dit verschil is niet significant.
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1Kienkrachtvanzaden.

In de verschillende fasen van de successie is een aant1 verse zaden
geoogstuit drie verschillende periodes, to weten: peride 1, 1723 juni
periode 2 , 26 jIni 7 juli, periode 3, ift-14 jull.
In figuur 4 t/rn 6 zjn do kemingspercontages van do zaden van resp.

e
do 1 t/m dE? 3 oogst uitLezet tegen do tijd. Daarbij is voor t 0

aangenomen de dag, waarop de nerste zaden gekiernd waren. Voor de

tidstippon t = 11, 21, 30, 41, 55 en 77 zjn de 95 % betrouwbaar

heidsintervallen ge{:even.

Hot h1ij:t dat van do eerste oogst de zaden ult Case II aanvankeEjk

minder snel kiernen dan do zaden uit Case I en III. Er is geen

significant verschil voor wat betreft het uitethdelijke percentage

gekiemde zaden voor do verschillende fasen.
Voor wat betreft do kierningspercefltages van de zaden van de tweede

oogst is er geen significant verschil tussen de drie fasen.

Van do za den van do derde oogst kiemen de zaden van Case II sneller

dan die van Case I en III en ook het uiteinde1jke percentage gekiende

zaien is hoger in fase II.

In de figuren 7 t/rn 9 zijn van respectievelijk Case I, II on III de

kierningspercefltageS van de zaden van do verschillende oogsten

ultgezet tegen de ti.jd. Opnieuw z.jn voor boven genoemde waarden van

t de 95 % — betrouwbaarheid5iflterVal]efl gegeven.

Uit figuur 7 bijkt, dat de zaden uit Case I sneller kiemen naarmate

ze eerder geoogst zijri, Van de eerste oogst is het uiteindeUjke percen-

tage gekiemde zaden significant hoger dan dat van de tweede en derde

oogst, die onderling niet significant verschillen.
Voor Case II is het beeld minderduideUik. Hot uiteindelijke percen-

tage gekiernde zaden van de tweede oogst is het laagst en significant
kielner don dat van de derde oogst, hoewel aanvankeiijk, tot t = 20,

de zaden van de twee-Je oogst sneller kiemen. Voor de zaden van do

derde oogst geldt mm of nicer het tegenovergestelde. In het begin

verloopt de kieming langzaam, inaar het uiteindelUke peree1tage

gekiemde zaden is bij de derde oogst het grootst.

Uit figuur 9 blUkt, dat voor de kiemingspercentages van de zaden uit

Case III hetzelfde geldt als voor die uit fase I. Zaden van een

vroegere oogst kiemen significant sneller. Van de eerste oogst is

ook het uiteindelijke pexentage gekiernde zaden significant hoger
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fame i van b dna verschillende nozaten.
3otrouhaarheidsntervai1cn et p<0,35.
.oost 1 *oogst 2 oogst
17—'3 juni 6jurIi—7ju12. 10—14 luli

rc.fl

40

30

20

20

figuur 3. Kieain percer:taes van aden van
fase II van be dnie verschillen±o oooten.
2etruuahaareJsinvrva11e2 et n<,05.
.oogst 1 *oogt 2 ooant 3
17—5 juni 26 jui— 10—li juli

7 juli

Figuur 9. Kieiingspercentages vail ader van
fase III van e dnje veracuillenie oOsten.
3etrouwbaareicjsjnterva11eu met n<3,
.oost 1 oost 2 oout 3
17—i3 juni 26 juni— 10—i. juli

7 jui

1s•fl

In

-vt ---b - —it -
3,33 3



p. re.n !jg.

Flguur 10. van die tadentan elk vn Ic liie fasen.
net pc0,35•fase I xfase : QfaSe III



17-

dan dat van do tweede en do derde oogst.

In figuur 10 zijn do kiemingsperccntages van de totale aantallon zaden

per Case uitgezet tegen de tjd. Hot blijkt, dat do zaden van Case I
significant smeller kiemen dan die van face II en Case IlL Hot
uiteinde1ke percentae gekiemde zaden biUkt voor aflo fasen nage

noeg geilik to zUn,
Tabel 2 geeft de gogevens op grond ucarvan do C iguren 4 t/m 10

zijn geconstrueerd.

iem lan to ndich th e Id ir 1'arm lo ts

Op 4 en 5 mei zijn in alle drie fasen random plots uitgezet.

Daarin zjn de aantallen kiemplanten geteld. Figuur 11. geeft do

gemiddelde aantallen kiemplanten per plot per m voor elke face,

met de 95 % - botrouwbaarheidninterVallefl. Zie ook tabel 3,

aantal kiem
pianten / m

600

500

400

300

200

100

Case I Case II fase III
successiestadium

Fig 11. Aantallen kiemplanton/ m2 in do verschillende fasen.
Betrouwbaar)ieidsintervallen met p< 0,05,

Ult figuur 11. biijkt, dat de kiempiantendichtheid in face II hot
grootst is en in Case I hat kleinst. Ret verschil tussen face II en
III is op 95 % — betrouwbaarheidnnivo niet significant, maar wel op

90 % — betrouwhaarheidsnivo. In face I komen in do random plots geen

Ratelaars voor, dat wil echter niet zeggen dat er in hot hele perceel
goon Ratelaars staan.
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In figuur 12. van de random plots het verloop van hot aantal planten

per in asn II en III wc.ergegovefl. Ease I blft hier buiten be
schouwing, omdat in do random plots ook later geen Ratolaars gestaan

hebben. Uit figuur 12, bljkt, dat or onder do kiemplanten sterfte

optreedt, maar die sterfte bliJft niet tot het kiemplantenstadium
beperkt.Het aantal plnten per rn is op 21 mel en op 3 juni in

fase II significant hoger dan in fase III.

fase III

1 mel 3 juni

Dichtheid van 2hinanthus serotinus in de loop

in face II en III. Betrouwbaarheidsintevallefl met

In figuur 13. zijn do sterftepercentages weergegeven, BU de berekening

van die sterftepercentages is steeds uitgegaan van het aantal planten

dat maximani aanwezlg geweest kan zijn.

sterfte—
percentage %

fase

periode

Figuur 13. Sterftepercentages van Rhinanthus serotinus in

face II en III.over de verechillende periodes. Betrouwbaarheids—

intervallen met p<09O5.

fas e II

aantal 2planteri / in

500

400

300

200

100

Figuur 12.
van de tijd

p< O,D5.

4. mel
t ijd

10

mel 2linei—3juni 4rnei-'3junl



Ult deze figuur bljkt dat in de loop van bet seizoen bet sterftepercen
tage in fase II toeneemt, terwiji bet in Case III afneemt, Het totale
sterftepercentage ligt voor Case II hoger dan voor Case III. i doze ver
schillen zjn echter niet significant, Zie voor gegevens ook tabel 3.

oed van iicht o a erotinus.

4,5 mel 21 mel 3 juniEL
21 mei 3 juni

Figuur 14. Gemiddelde aantallen planten / m2 en sterfte—

percentages van Ratelaars in de verschillende fasen in plots
waarln do gastheerplanten wel (L—) of niet (L+) geknipt zijn.

Betrouwbaarheidsintervallen met p< 0p5.

in tabel 4.
0

sterfte—

4,5 mel 21 me ±

In allo drie fasen van do successie zi.jn 2 series plots van 30 x 30 cm

gekozen met per perceol oageveer dezelfde hegindichtheden Ratelaars
b±nnen do plots. Per perceel werden in 1 serie de gastheerpianten tot
op do grand afgeknipt, In de andere sane werd niet ingegrepen.
Dc resultaten van dit experiment zUn weergegeven in fig. 14

a an tal
p1 anten/m

Case I

100(
aantal

2planten/m
80(

Case II 60

40C

201

aantal
2

40
planten/m

20

f

L-I L—

face III
4,5 mel

percentage

4mei—3juni
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Tilt firuur i, bluict, dat er geen sinificant versehil is in sterfte
van Ratelnars in plots, warin do gastheerplanten wel dan niet wegge
knipt zjn, i-let sterftepercentage is in fase II het hoogst. Dit ver—
schil is wel siriificant.

3,6.Productiiap

Eind j'mi zUn van alie plots do Ratelaars eoogst, on de productie
van cle pianten in de versehillende fasen en onder verachiliende
lichtomstandigheden met elkaar te vergelijken. Als rnaat voor de
producie zn enomen de lente van do pirinten en het aantal assen
per plant. Van de random gekozen plots en van de voor de lichtproef
gekozen plots waarin niet geknipt is zijn de resultaten weergegeven
in figuur 15 en 16 en in tnbel 5.

gem. iengt
per plant in

type plot

fase

Figuur 15. Gemiddelde lengte per plant in random gekozen plots (AR)

en voor de llchtproef gekozen plots waarin niet de gastheerplanten

zJn geknipt (L+) in de verschillende fasen. Betr mt. met p< 0,0.

gemiddeld
aantal assen
per plant

type plot

fase

Flguur 16. Gemiddeld aantal assen per plant in random gekozen plots

(AR) en voor de iichtproef gekozen plots waarin niet de gastheer—

planten zUn geknipt (L+) in de verachillende fasen. Betrouwbzar—

heidsintervallen met p<O,O5.

10

I II III

1

I II III
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Hot blkt,' d.t de productie in fase II significant versc!ilt van die
in face I en III. In faso II berreiken de pianten eon geringere hoogte

en is ook bet aantal assen per plant erlnger. Planten in fase III
bereiken ook eon significant grotere hoogte dan die ult face I, Voor

wet betreft het aantal assen per plant is or tussen face I en III

geen significant verschil.

Do invloed van licht op do productie is nagegaan door de productie

in do plots, waarin wel of niet geknipt is, met elkaar to vergelijken.

Do resultaten hiervan zijn weergegeven in firuur 17 en 18 en tabel 5.

rR
I II III face

Figuur 18, Gemiddeld aantal assen per plant in plots wanrin

do gastheerplanten wel (L—) of niet (L+) geknipt zijn

in de verschiliende fasen, Betrouwbaarheidsintervallen met p< 0,05.

Uit doze gegevens b]ijkt, dat do varschiilen in productie per plant

tucson plots , waarin wel of niet de gas theerplanten weggeknipt zjn

gering zin, veel geringer dan de verschilien die optreden tussen de ver

schillende fasen. Voor wat betreft de goiniddelde lengte van de Ratelaars

zien we in fase II en III eon lagere waarde in de plots waarln de gast—

heerplanten zUn weggeknipt.

20

10

gem. lengte
per plant in cm

type plot

I II III fase

Figuar 17. Gemiddelde lengte per plant in plots waarin

de gastheerplanten wel (L.-) of niet (L+) geknipt zijn

in de verschillende fasen. Betrouwbaarhei intevallen met 0< 0,05,

gem. aantal assen
per plant

1
L L type plot
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ttroonjnaise.

Orn na to pacn of er in do loop van hot seizoen eon patroonverschulving
optreedt, is een patroonanalyse uitgevoerd in per fase 2 van alle drie
typen plots (AR, L+ on L—) Binneri deze plots is eon kleinere eenheid
van 15 x 15 cm tweemaal gekarteerd. Op grond van doze karterLngen zijn

de waarden van II berekend, waarbj R is de verhouding tussen do gevonden
en cle verwachte gemiddelde ofstand tussen nearest neighbours. In tabel 6
zjn deze waarden vnn R gegeven. Hieronder geeft tabel 6a cen dee? van
die tabel 6 weer. 1'abol 6a geeft de R—waarden eileen voor die plots,

waarbj instens een van die waarden significant van Rl afwjkt.

'fehel 6'. dccl van fe R—aorden berelcend op prod van karterin.'eo
in p ots ucarin de gnsthoerplonten we? (L+) dan .iet ',L—) geknipt zijn.
0ndertreept vijn die wa rden die significnt vn R=-J nfvjken; betrouw—
hanrheidsn vo .iet p< 0,05.

R ii
7—lO rnei 15 juni

fase I L+(l) 1•,1 1,39

l—(1) 1,74 1,03

L—(2) 0,70 0,97

fase II L+çl) 1,2.0 1,00

L+(2) 1,00 1,34

In doze tabel zjn de waarden van R die signifIcant van R=1 afwijken

onderstroept en daaruit blijkt dat er zowel sprake is van clustering

als van een regelmatige spreiding van de planten. Maar waar bet ei—

genlik om gaat is of er sprake is van een patroonsverandering binnen

n plot, dus of do waarden van R voor n plot significant verschillen.

Er is gen toets gevonden om dit te kunnen toetsen, Toch kunnen wevoor

een aantal plots dat er eon patroonsverschuiving heeft. plaatsgevonden.

Voor beide plots uit Vase II is dit zonder meer duidelijk, omdat de

niet significant van Rl afwijkende waarde precies gelijk is aan 1.

Voor de plots L—(1) en L(2) van fae I verschilt do ene waarde van

R maar nauweljks van R=l, zodat het waarschjn1Uk niet ten onrochte is,

om ook hier te veronderstollen met eon patroonsverschuiving te maken

te hebben. Dat geldt tenslotte niet voor plot L+(i) van fase I, aange

zien hier hot versehil tussen beide waarden van II zeLr gering is.

Letten we op de aard van de verschuivingen, dan zien we twaemaal een

versehuiving van eon regelmatig patroon naar een random verdeling,
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namelk in plot L-(l) in fare I en plot L+(l) in fase II. E is n

verschuivn van geclusterd naar random: plot L—(2) in fa:e I. En

tenslotte is or n verschuiving van random naar regelmatig: plot

L+(2) in fare TI. We zien dus dat de afstanden tussen de Ratelaars
in tee gevallen groter en in twee gevallen kleiner wordt,

nanthus so ro tinus.

Naast eon lichtproef in het veld is ook een experiment in de klimaat—
kamer uitgevoerd, orn do invloed van licht op do productie van Rhinanthus
serotinus te bepalen. Daartoe is gewerkt onder vier verschillende licht
regimes. De Ratelaar werden opgekweekt in een pot samen met de gastheer

Lolium perenne
F'igqur l. geeft de resultaten van dit experiment weer. Als

mant voor do Droductie is di lengte van de planten genornen.

gem. lente
per plant in

lichtreime

Fig'iur 19. Jemiddelde lengte aer lant van ratelaar3
o:wee-t onder verrchillende lichtr giurs.
L3: blanco serie, geen berivloeding van de.atelaars

en gastheren voor wat betreft de lichtopvan: door
de alanten.

LK: gastheren geknipt tot ongeveer 4 cm hoogte.
LL: ,astheren wegebogen.
LS: 2atelaars en gastheren ondr een overkaoping met

vitrage met als gevoig: lichtreductie tot 50 /,.

Betrouwbaarhoidsinter7allefl met p< 0,05.

1

LB L LL LS
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Hot b1kt, dat als gevoig van het geven van extra schaduw door
micidel van overkapping met vitrage de iengte van de planten afneemt.

In vergelijking met do blanco sane heeft liet knippen van de gastheer

aen negatlef effect oi de groi van (IC Ratelaars. hat uitolndeljke
vorochil in lengte van do planten Is echter niet significant.

De pianten van do serie LL bereiken een lets grotere lengte dan de

planten ult de blanco sane, rnaar ook dit vorschi]. is niet signi

ficant.

a ro tinus

Aan twee series potten met Ratelaars en-gasthoren, ook hier Lolium

perenne, zjn godurende enkole mnaanden voedingsoplossingen gegeven,

die verschilden voor wat betraft het fosfaatgehaite.

De one serie kreeg een voedingsoplossing met 2,5 ppm P en do andere

serb een voedingsoplossing met 25 ppm P..

Figuur 20 en tabel 8 geven de resultaten van dit experiment.

gem. lengte
pr plant In cm

5

ppm P.

Figuur 20. Gemiddelde lengte per plant van Ratelaars opge-
kweekt onder qua fosfaat verschlllende voedselomnatandigheden.

Betrouwbaarheidsintervallen met p< 0,05.

Ult de figuur bljkt, dat er geen significant verschil in productle

bestaat, als maat waarvoor de lengte van de planten is gonomen.

Dit lijkt erop te wUzen, dat de hoeveelheid fosfaat In de voedings—

oplossing geen invloed heeft op de groei van de Ratelaars, Opvallend

Is echter wel, dat de planten veel klelner bUjven dan In de licht—

proof, waarbU gewerkt is met een voedingeoplossing, die 12,5 ppm P

bevatte en overigens gelk was.

2,5 25
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cusie.

Voor njarige pianten kan het van groot belang zijn, dat eon dee]. van

het geproduceerde zaad niet meteen hot daaropvoigende soizoen gaat

kiemcn, naar eon reservevoorraad vormt voor het geval dat, door welke

oorzaak dan ook, er een jaar geen ziad wordt gevormd. B1J Hhinanthus

serotinus komt hot lnderdaad voor, dat niot cue goproduceerde zaden

het eeretvolgendo soizoen gaan klernen (ter Borg, 1972).

In dit onderzoek is getracht te kwantificeren hooveel zaad nog in de

bodem aanwezig is, voordat er nieuw zaad is geproduceerd Do methode

om tot een aantalsschatting to komen, door het zaad opnieuw to stra—

tificeron en zo te laten kiemen, is rnislukt. Dit kan twee oorzakon

hebben0 Do duur van de koudeperiode (3 maanden) kan to kort zijn ge

weest. Ter Borg (1972) laat Zion dat bU een tweede stratificatie paz

na 9 maanden oen piek van gekiemde zaden optrecdt. Andorszjds kan ook

de kwaliteit van de zaden te slecht zn geweest. Door hot uitspoelen

van de grondrnonsters is gobleken, dat er nog wel zaad aanwezig is

geweest. Bet zaad is echter niot kwantitatief onderzocht op de kwa

liteit ervan, Wel moot aangenomen worden, dat een deel van de zaden

niet meor kiemkrachtig is geweest.

Do hoeveelheden zaad die teruggevondon zjn iijken groot in verhouding

tot do hoeveelheden geproducoerd zaad (zie hiervoor Drost, Eekman en

Winter, 1982). Gezien echter do grote betrouwbaarhoidSiflterVallefl

valt weinig to zeggen over de betekenis vn doze hoeveeiheden.

Overigens zijn er maar weinig zaden nodig om binnen eon paar jaar

een goede Rhinanthus—populatie te doen ontetaan (ter Borg, 1972).

De situatie dat Rhinanthus serotinus een soizoen geen zaad produceert

komt normaliter binnen hot gegoven beheer door SBB niet voor,

4.2. Kiemkrachyp zaden.

Voor faze I en III word govonden, dat de :aden van vroegbloeiende

planten het sneist weer gaan kiemen. Voor faze II lijkt hot tdstip



van bioei cq zaadrjping niet van invloed t,o zn op hot tidstp,
waarop de zaden raan kienien
Do versohillen die optroden tussen do fasen bj vergeljking van de
kiemingapercentages van zaden uit ge]ijkjdige oogsten zn tot hot
bovengenoemde versehil terug to voeren
Vroeg kiernan icon voor 1-thinanthus serotinus van belang zi.jn voor do
overievingskansei van de kieniplanten. Hoe eerder de kieniplanten
opgroeien, des te minder last ze hebben van de concurrentia om licht.
Daarbj kan eec vroege hechting op de wortels van een gastheer von
rroot belang zijn.
Door vergolijking van hot bloelverloop in de loop van de successie

zou uitsluitsel gegeven kunnon worden over do vraag, of ais gevoig

van betere overlevingskansen van vroeg gekiemde zaden een vervroeging

van de bloei optreedt. Daarnaast kan het van belaag zin, na te gaar

-ianneer in elke faso het meeste zaad garoduceerd wordt. Eon overwe

gend late zaadproductie in fase III zou kunnen betekenen, dat do

kiemplanten uit deze zade n in can mindere concurrentiepositie komen.

Dat zou een verkiaring kunnen zijn voor de afname van do dichtheid

van Rhinanthus serotinus in fase III.

3.

Dc fasen I, II en III hebben een verschHiende keinplantendichtheid.

Hot aantal kiemplanten in fase III is aanmerkeli.jk lager dan in fase II,

Do hypothese, dat in face III do kiemplanteidichtheid even groot of

zelfs grotnr zou zUn dan in fase II, met ala gevoig dan een veel gro-

tere kiemplantenstcrfte in face III, vervalt hiemmee. Darmee kan

geconcludeerd worden dat de determinatie van de uiteindelijke dichtheid

van Rhinanthus so rotinus niet plaatsvindt in het kiemplantenstadium.

4,4W. KmplantenstQrfte in random plots,

Op grond van bet in 4.3. besprokene hoeven we in fase III geen

relatlef hoge sterfte to verwachten. Veronderstellen we, dat bU aen

hoiere kiemplantendichtheid een grotere sterfte optreedt, dan zou in

fase II de grootste sterfte op moeten treden. Het verschil in sterfte—

percentages tussen fase II en III is echter niet significant. Daardoor

blijven ook de onderlige verschillen in dichtheid bestaan.
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mv io ad van lich ov LinskRfl3 OflVEfl ia 0

In do lichtproef in het void is in eon aantai pilots do vegetatie

random 1-thinanthus serotinus weggeknipt, zodat do overbiljvende Rate

mars fleer iicht kregen To verwaehten zou sUn, dat ale gevoig van

cia wegvailende concurrentie em licht cen hogere oinddichtheid ge
heald zou kunnen worden, hetgeen in overeonstenhrning lijkt met wat

uit de resuitaten van Westoby en Howell (1982) rehaald han worden

Zi.j vonden dat bij een verhoging van do lichttoevoer aan bechaduw

'seifthinniflg stands' van Trifolium subterraneurn do dichtheid minder

snel afnam dan wanneer de do beschaduwing gehandhaafd bleef.

Er zn bU Rhinanthus serotinus echter voor wat betreft de einddicht

heden goon significante verschlilen gevonden tussen beide soorten

ulOts. Do factor iicht iUkt bU RhThanthus serotinus niet dichtheids

bepalend to zijn. Er spelen bU doze proof echter rneer factoren een

rol. Door hot afknippen van do gastheer wordt diens spruit/wortel—

verhouding benv1oed. Dit kan tot gevoig hebben, dat een deel van

hot wortelste1se1 afsterft met het gevoig, dat op dit deel gehechte

Ratelaars het extra moei1jk krijgen. Temeer omdat do Ratelaare voor

hun watervoorzieniflg stork afhankeijk zijn van hun gastheer en de

verdamping juist toeneemt als gevoig van de meer open vegetatie—

stuctuur, Met die verandering in de vegetatiestructUUr dient bij

de beoordeiing van do resultaten ook rekening gehouden to worden.

Do 1-lullu (1981) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de

structuur op planteen waar geen Rhinant.hus serotinus stond en op

plaatsen met hoge en lage dlchtheden. ZIj constateerde, dat de struc—

tuur van do vegetatie alleen van oelang was in het kiemplantenstadiUm

en van dien aard was, dat Rhinanthus serotinus zich moeifljk kan yes—

tigen in eon vegetatie met een nogal dichte structuur. Bij eenmaal

gevestigde planten speelt de structuur nauwelUks een roL Ten aanzien

van dit onderzoek versterkt dat de conclusie dat de factor licht

geen grote dichtheidsbepalende invloed heeft,



ctieer plant,
Do productie per plant is in fase II geringer dan in iase III.
Drost, Eekman on Winter (1982) vonden voor fase III een geringere
productie dan voor faso I, terwUl ook zij voor fase II de laagste

producUo per plant vonden, Eon rnoelijke oorzaak voor de lagere
productie in faso II is de hogero dichtheid van Rhinanthus serotinus
aidaar. Voor wat botreft do verschiflen tussen do resultaten van

alt onderzoek en dat van Drost c,s,, (geen resp. wel een verschil in

productie tussen fase I en III) moot vermeld worden dat or op ver-
schillende percelen gewerkt is, Do altjd cog wel aanwezige verschi1-

len tussen doze percelen, ook al verkeren ze in hetzelfde successie—

stadium, kunnen verantwoordelijk zijn voor de verschillen in de pro—

ductie per plant.

Invloed van lichto de producper plant.

Uit vergelijking van plots waar de gastheren alof niet geknipt zijn

blijkt dat deproductie maar weinig toe— of afneemt. Packam en

Willis (1982) vonden dat bj Galeobdolon luteum de totale lengte van

hoofd— en zijassen het grootst was bU eon vrtj sterke beschaduwing,

waarbij 73% van hot licht werd weggevangea n het klelnst in vol
daglicht. B1J bijna volledige beschaduwing (96 %) nam de totale lengte

van de hoofd— en zUassen weer sterk af.

Bij Rhinanthus serotinus verandert de productie per plant, gemeten

aan de lengte van de plant en hot aantal zijassen, bij een vorhcging

van de llchttoevoer ddor afknippen van omrlngonde lanten echter

nauweUjks. Do verechillen tussen de verachillende fasen zijn veel

groter dan de versehillen als gevoig van verschlllende lichtregimes.

Dc problemen ten aanzien van de methode, volgens welke de lichttoe—

voer vergroot wordt., zijn reeds besproken in 4.5. Ze gelden ook hier,

Eec reallsitie van extra lichttoevoer door middel van wegbuigen van
omringende planten zou tot een betere analyse van de lnvloed van
do factor licht kunnen leiden.
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4.8 • Patroonanalyse.

Sterfte ala gevolg van oct conoun'entie om ruimte son kunnen leiden
tot eon versehuiving van patronen. Door grote sterfte op een plaats
waar de dichtheid hoog is kan een moor regelmatig patroon ontstaan.
Zo vond Kitamoto (1972) bI) Solidago a].tissima eon derge1jke versohui—
ving van bet patroon en siet daarvan ala do oorsaak inderdaad eon
concurrontie om ruimte.
Do idee cm een patroonanalyse te doen was voortgekomen nit do gedachte
dat in fase III ala gevolg van eon boge zaadproductie in fase II eon
hoge kiemplantendichtheid son kunnen ontstaan, die dan door eon grote
(dichtheidsafhankeltjke) mortaliteit ternggebracht son kunnen worden

naar eon larere dichtbeid van volgroeide planten, lager dan in fase II.

We hebben eSter al gezien dat in fase III do kiemplantendichtheid
al lager is dan in fase II, zodat in fase III goon hogere (diohtbeids-
afbankeltjke) mortaliteit te verwaohten is.
lilt do resultaten van do patroonanalyse is naer voren gekomen, dat
or weinig patroonsverschuivingen optreden en diô er sun, z%$ ook niet
gel3k van aard (d.w.z. deels in de richting van eon rege].matig patroon,
deels in de riohting van eon go clusterd patroon). Er l)Jkt dan ook
geen sprake to zIJn van eon dichtheidsafhankeltlke mortaliteit, ook
niet in fasd II. In elk geval is bet duideltik dat eon diobthoids-

afhankeltjke mortaliteit geen rol speolt btJ do determinatie van do

dichtheid van Rhinanthus serotinue in fase III.

4,9. Invloed van licht op de groei van Rhinanthus serotinua,

lilt do proeven die in eon klimaatkamor sUn gedaan, om do invlood van
licht op do produotie van Rhinanthus serotinus to bepalen, bl%Jkt dat
bet geven van extra licht goon significante versohiflen laat a ion ten op—
zichte van do blanco serie. Wegne men van licht door middel van over—
kapping met vitrage hoeft een negatieve invloed op do groei.

Daar waar do proefopset vergeltjkbaar is met die in bet told sun ook

do resultaten vergeltjkbaar.

Overigens moot vol opgemerkt wonton dat do planton niet tot blooi gikomen

sfln, hetgeen in eon klimaatkamer toch beslist niet onmogeitik is. Hot
tQdstip van hot meten van de planten is beppald door de grote sterfto
die onior do planton begon op to treden. I4ogelk kunnen voor deze ont—



wikkoling do volgendo oorzakon nangogovon worden. In do eorsto pleats
hooft or in do klimaatkamer eon tLjdJe eon luizonplaag gewood. In do
twoodo pleats was de lichtopbrongst van do Th—buizon niot moor optimaal,
hotgoon mogoltjlc reeds voor do b].anoo sorie tot eon rolatiof lichtarmo
situatio roloid kan helbon.

440. Invlood van fosfaat op do prodnotio van Ehinanthus sorotinus

Tusson twoo series Ratelaars, die vorachillendo hooveelhoden fosfant

krogon toegodiond, werde goon verse illon in productio gomoten.

Singh, Prasod en Barer (1981) vonden oon toonamo in productio bU

Cajanus cajan bU oon oxtra fosfattgift van 13 kg P4aa, maar zo vondon

niot oon nog hogoro productio Mi eon gift van 26 kg P/ha.
Toagor on WEight (1981) daarontogon vondon dat oxtra P (van 85 tot
500 ppm) niot van invlood w's op do spruit— of wortelgrooi van hex
cronata.
BLj Rhinanthus sorotinus vindon we goon vors chit in productio • Wol

is or oon vorsehil in productie als we do llatelaars ult do lichtproof
vorgoltiken met do rosultaten van do fosfaat proof, torwU]. do hoovoolhoid
fosfaat die do planten nit do lichtproof krogon inlag tusson do waar—

don die voor do fosfaatproof gobruikt zIjn. Ook waron aan hot oind van

dozo proof do moosto planton dood. Eon mogo1ko verklaring hiorvoor
is,naost do al Mi do lichtproof bosprokon zakon, dat do gasthoron

nadat zo oon aantal wokon gokwookt waron op potton met eon mongsol

van pot.grond on vormiciliot, ovorgopot zUn in potton met alloen porliot.

Daarna ztjn do inmiddols gokioisdo Ratolaarzadon toogovoogd. MogolLjk was

op dat momont do doorworteling van do porliot mot do gasthoowortols
to goring voor voldosndo aanhochting van Rhinanthus planton daarop.
Doze proof laat dan ook goon oxtrapolatio too naar oon voldsituatio
als zou door eon vormindordo boschikbaarhoid van fosfaat in do loop

van do succossio do dichthoid of productio van Rhinanthussorotinus

boThvlood wordon.



-31 -

441. Algomone ponc1usit

Op do vraag of de rogulatie van do populatiogootte van Ithinanthus

sorotinus p1rats vindt vbbr of ttjdons bet kiemplantenstadluir, ken

geantwoord vordon, dat reeds in hot kiomplantonstadium de .verschillen

in dichthoid aanwezig z%!n, zoa].s we die kennon tilt hot stadium van

volgroolde planton. Do rogu].atie van de populatlegrootte vindt sitar-.
schtjnltjk duo a]. vôôr bet kiomplantenstadiUm pints. Twee mogo1ke

oorzakon, die in dat kador onderzocht zLJn, ztjn hot niot kiomen van

zadon en vorschllion in kiomkracht van zaden. Doze boido zakon b]4jkon.

echtor niot van lnvlood to z)Jn. In do laatate fase van do successie

wordon niot mê6r ongokiosde zadon in do bodom teruggovondon dan in

faso II.En vorschlilon in kiomkracht blukon a].ioon voroorzaakt to wordon

door do kouzo van hot tJdskip, waarop do zadon geoogst wordon.

Do patroonana].yso hooft goon duido]1ko rosultaton opgo].ovord. In goon

van do fauon ltikt oon storke ooncurrontio om Un bopaa].do factor aan—

wezig to ztjn. Eon dichthoidaafhanko].UkO storfto, ala govolg waarvan

ook oen v.rschuivinrt van patronon op zou kunnon trodon , zou ovorigona,

gogovon do aard van do dichthoidavorchiilefl in hot kiomplantonstadium,

oordor oon nivollorondo dan eon polarisorondo werking hobbon.

Do factoron iicht on fosfcat ztjn van wolnig invlood goblokon op d.o

productio on ovorlovinrskanaon van Rhinanthus sorotinus, aithans

voorzovor do mothodon van ondorzook niot gofc'a].d hobben.

&tmonvattend kunnon wo conciudoron, dat tilt dit ondorzook niot

duido]4jk naar voron is gokomon hoe on wannoor nu vol do popu].atio—

grootto van Rhinanthus sorotinus bopaald wordt.
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Samonvatting.

In dit ondorsook is eon poging godaan om do achtorliggondo oorzakon
to vindon voor hot populatiogodrag van Rhinanthus sorotinus, do Grote
Ratolaar. Do aandaoht was daarbU met namo goricht op procosson die
zich afspolon in on rond hot kiomplantenstadium.
Daarbtj blook dat node in hot kiomplantonstadium do vorsohillon in
dichthoid, zoa].s wo die konnon van hot stadium van volgrooido planton,
aenwozig sUn. Voor die vorsohiflon kunnon hot niot kiomon van zadon
of vorsohillon in kiomkraoht van die zaden niot vorantwoordolUk go—

stold wdrdon.
TUdons do grooi van kiomplant naar volgrooido plant doon zich in
hot patroon volgons hotwolk do planten vorsproid staan goon noomons—
waardigo nrschuivingon voor.
Niot aangotoond word dat do factoron licht on fosfaat van grato
invlood zn op do produotio on do ovorlovlngskanson van Rhinanthus
serotinus.
Op grond van dit ondorzook ltjkt do concluaio gorochtvaardigd, dat
do rogulatio van do popu].atiogrootto van Rhinanthus sorotinus niot
plaatavindt ttjdons hot kiomplantonstadium.
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T a b e 1 1 e n

Tabel 1, Aantailen in de verschillende fasen van de successie niet gekiemde
zaden per monster, afkomstig van n random gekozen plot en bevattende
vier grondmonsters met een d:Lameter van 7,3 cm en ecu diepte van 5 crri

monster face I face II face III

1 3 49

2 13 4

3 5 19

4 29 5

5 1 1

6 8 5

gem. per

monster 9,8 13,8

88,1 280,1

gem. aantal

per m2 587 826
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Kiemingspereeritages van zaclen van hnanthus serotinus afkomstig

ult do verschillendo fasen en geoogst in versehiliende periodes
oogst: 17 23 junL

e /
2 oogst: 2o juni 7 ju1a

C
3 oogst: 10 — 14 3Ui
t is gegeven in aantai dagen vanaf het moment dat de eerste zaden ge—
kiemd zijn,

Case I Case II Case III
• +, + P 4) -P + -P -P

I) U) U) ) U) U) () (1) U)

b) J b,. rH b) b) b) -H
o 0 0 i 0 0 0 c 0 0 0
o oc at r (N

0 5 0 0
-P
0 a
-P r-1 C

0
a(

-:,
-P
0

-P

0
a
r—I

0 0 5+
a) a 0
C c -P

•OTai' 0,2 0,3 Q,1 0,2 0,1 - 0,2 0,1

6 2,2 1,0 1,8 0,5 0,3 0,6 1,2 0,3 0, 0,7

11 5,0 2,3 1,1 4,2 0,8 2,5 1,4 2,7 1,4 0,7 1,9

14 10,2 5,0 1,6 3,6 1,6 4,2 2,5 7,0 3,7 1,2 4,8

17 17,2 7,0 3,2 14,2 5,0 7,0 1,2 5,4 12,9 5,9 1,6 8,0

21 28,1 11,0 3,7 23,1 10,7 10,7 24,0 9,4 3,7 15,1

24 36,7 13,7 4,7 30,0 16,1 15,7 7,8 15,2 32,1 14,3 5,3 20,7

27 45,7 19,9 7,4 38,1 25,3 22,2 12,8 23,0 41,9 20,1 7,9 28,0

30 .5,2 23,8 10,0 46,0 34,4 28,0 21,3 30,7 50,1 27,8 10,/ 35,2

34 62,1 31,4 16, 53,0 45,3 35,5 31,3 40,3 .57,5 36,7 17,6 43,1

37 66,9 37,6 21,1 58,2 51,3 43,1 44,2 47,7 62,1 43,8 23,2 43,9
41 72,0 46,3 3,'7 6/k,5 :61,5 51,4 55, 57,0 65,0 53,1 28,3 54,7

44 73,5 52,1 42,1 67,3 65,9 56,7 61,6 61,9 :66,0 54,3 38,1 ,3

43 15,1 56,2 5,1 69,7 .6),7 62,2 0,2 66,8 .75,7 5,8 48,5 b4,8

55 76,4 61,7 63,7 72,5 73,7 67,2 '77,1 '71,4 77,2 63,2 61,0 71,9

62 77,1 63,6 67, 74,1 74,9 69,5 79,5 73,2 78,1 64,3 6/,8 73,7

77 77,4 6,D

aans1'
z'den 2925 905

69,5 7z4,9 75,4 71,1

190 4201 155 1180

80,6

2;8

74,2

2999

79,1

I 1294

71,7 72,2 75,1

1120 431 2905



Geidde1de aa,alIen Ratelaars in do random gokozen plots
op de verschillende teldata en de sterftepercentages over do tussen
liggende tUdG

Aantalleri planten

4, 5 mel 21 mel 3 juni

fasel 0 0 0

fase II 50,3 41,3 29,0

fase III 7,8 6,0 5,3

Sterftepereentages

4-21mel 21mei-3juni 4mei3juni

fase II 18,1 20,9 42,1

fase III 23,4 15,8 34,7

Tabel 4. Gemidielde aantallen Ratelaars in de voor de lichtproef

gekozen plots waarin de gastheerplanten wel (L—) of niet (L+)

geknint ziJn op de verschillende teldata en de sterftepercentages

over de tussenliggende tijd in de verschillende fasen,

sterfte-

4, 5 mel 21 mel 3 juni percentage

fase I L+ 24,8 22,0 20,2 16,6 %
L— 25,5 23,5 20,2 24,4

fase II L+ 107,5 83,5 57,2 46,8
L— 103,3 80,0 61,2 40,8

fase III L+ 19,7 18,5 13,5 13,3
L 20,5 19,5 18,7 13,3
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hal Gemiddelde ler:te en '.ide1d nbi 7E'.' p1in.t

In random (AR) en voor de 1Ichtp'oef gekozen plots waarth wel (L—)
f niet (1+) de gastheerplanten zjn geknipt.

gem. gem. aant.
2

lengte assen a

faze I AR
L* 26,9 36,0 2,47 2,47 109

26,2 30,7 2,17 2,17 77

faze II AR 18,3 19,9 1,63 1,31 80
16,6 15,2 1,17 0,1÷0 138

15,3 16,4 1,23 0,49 188

faze III AR 32,2 65,6 2,83 4,32 23

30,1 35,9 2,90 3,74 81

27,2 47,4 3,37 5,58 81

Tabel 6. Waarde n van R berekend op grond van karteringen tUdens de

periode 7—10 mei en op 15 juni, De onderstreepte waarden wijken si:ni—

floant van R=1 af. Voor betekenis van R: zie mat. ± rneth. Voor verkia—

ring afkortingen Ar, L+ en L—: zie bUy, tabel 5.

R R
7—10 mei 15 juni

fase I L+(1) 'L4' 1,39
L+(2) 0,81 0,99
L(1) 1,03
L.-(2) 0,70 0,97

fase II AR(1) 1,04 1,07
AR(2) 0,95 1,70
L+(1) 1L20 1,00
L+(2) T, 1,34
L—(1) 1,11 T;T7
L—(2) 1,16 1,12

fase III AR(1) 1,03 1,20
AR(2) 1,24
L+(1) 0,96
L+(2) 0,76 0,76
L—(1) 0,90 1,11
L—(2) 0,83 1,06



Tabel 7. Gemiddelde lengte per plant in cm van Ratelaars orgekweekt

onder verschillende lichtregiines.

LB: geen beTnvloeding van Ratelaars en gastheren.

LK: gastheren geknipt tot ongeveer 4 cm lengte.

LL: gastheren weggebogen.

LS: overkapping met vitrage, lichtreductle tot 50 %.

licht— gem. lengte

regime per plant

LB 10,8 cm 16 48,4

LK 9,8 17 7,44

LL 13,4 14 29,0

LS 6,3 22 7,00

Tabel 8. Gemiddelde lengte per plant in cm van Ratelaars opgekweekt

met verschillende voedingsoplossingen voor wat betreft het gehalte aan P.

2
ppm P gem. lengte n

per plant

2,5 5,6 25 3,56

25 4,92 22 4,29



Aantalleri Ratelaars in do verschi le.nde fasen van do ucces;ie op de verschi iLende
teldata in de at random ekozen plots (AR) en in do plots gelcozen voor do lichtproef
wearin do gastheervegetatie wel (L.) of' niet (L+) C)knipt is

'c> ' (\ N H H' C) H) 0 u CD c c- ç ç(' C)
r'\ rH rH H H H) C) '-0 H) UTh t H H H H H H

H) cc H H H — H) N CYs C) C) H c N 0— C) N
C'-) H H H H H tO (C C) N N H) H H H H H H

C') CC' 0' N C' N N —ct H H 0" N 0— CD cC 0 H 0)
C'\HrHC')C\)H OHOO0"O" HHHHHH

H H H H

QN If\ CC N '0 H N 0) - H 0) CC'H H H H H H H H H H r H

(00" 0" N (0 H 0-- H C) 0" CD CC N H LI) 0(0 C)H H H H H H 0) (0 N N 0" 0) H H H H H H

LI) 0" (0 0" CC 0 H CC H LI) H H 0) H 0\ -HHHHHH OHOHHC) HHHHHHHrHHHHH

H- -1- +
H H

HI HI
F-I HI

HI

000000 HH'-DOHH0 H H

000000 N0DD—H H—t--tHHH
(0 H CC LI) U H H H

CD 0 C) 000 - 0" CC H LI) 0 H (0 N LI) H (C'
H —t0-LI)H H H
H
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HI
HI



Aentallen gekiernde saden van Rhinanthus serotinus ult do vorschjllende fasen van de nucceseje in do loop van de t9d.Do zaden zjn in drle versehillonde periodes geoogst te weten; oogst 1: 11 — 23 junil9Dl; oogst 2: 26 juni — '1 jult 1921;oogst 3: 10 —14 juli 1981. Tn kirnen gezet op 24 juli 1981.

A 187
B 79
C 307
13 303
E 310

A 59
13 35
C 40
13 70
8 54

sept. oktobor

N 22 28 2! 5 9

10 3H '16

27 71 116
13 33 62

49! 94i 139
46 64 l-09

1 2
2 5

1 4
12 23

5'

november dec.

131 16 19! '2! 26; 29 2 5 9 16

147 1)5 245 294 32L 356, 385 387 395 1,04 407! 410
1091 265 349 419 497! 535 580 591 601 609 61' 616
116 160 199 249 285! 310 339 357 362 371 373 376.
221 264 304 359 389 421 /.4') 457 47• / 488 1,89

L49 90 239' 292! 317! 335 352 364 366 370 372 374

26! 33' 51 63 77 "4; 88 91 94 95
39 46 59 79103 Jl5125 13/, 136 140
27; 33, 45 50 72 91!l0o 118 129 136
50 53! 66 81 90 97l05 114 119 127
38 51 63 68 82 15 91 102 116 118

0 ! 0 0 0 0 0 1 2 2 2
1 3 3 9 12 16 19 23 28 28 28

0 0 0 0 0 4 4 6 9 13 14
3 4 8 11 13 20 23 25 76 27 31
5 7 '8 12 15 24 34 44 56 58 58

3 8 10;

1 21 26

9 16

29, 34 40J
12 2]J 30

0,

1,
0, 0

1 ,i- 1 1

1 4' 5

1 1! 10 32 66
2 3 3 8 15
3 6 8 14 39
1 1 1 4 13

1 3 19 34

2 5 7 14 27 37 51 63 81 91 111 11; 129 139 1/.2 144
2 6 8 10 16 20 2!, 23 36 39 43 46 49 4) 49 50
1 2 6 12 19 30 46 68 88 117 140 148 1(6 178 181 16
4 12 21 31 42 55 78 92 104 127 161 191 209 273 237 243
1 4 8 16 23 44 64 86 112 131 155 168 185 208 215 220

0002 47
0 1 2001

1 4 6 10
2 6 9 13

14 17 25 32 3" 1.0 44 45 1,5

3 5 9 11 15 20 24 26 27
3 5 8 1 17 23 25 26 28

15 25 36 1,4 50 53 '7 58 58
20 30 36 41 42 45 49 50 50

FACE III 000ST 1 A 157
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