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Samenvatting

Op grond van correlatief veidonderZOek ztjr1Y8fl
indicatoren voor gras1andontwikkelifl opgesteld, die

geraadpleeRd kunnen wordeflomfla te gaan of versebraling

of verrijkiflg van do bodem optreeclt. Do verschralings/

verrjkiflgSreek8 van enige Rurnex soorten i onder gecon-

tróleerde conditleS getoetst. EenseriePartiele onthou—

dingsproeVefl werd uitgevoerd, waarbij onder voed.selarme

condities werd nagegaafl welke invloed. do macronutrienten

N,P,K en Ca opdegroei van Rumex acetosella, R. acetosa

enR. crispus hadden. Ookhet effect vande pH werd onder—

zocht. Gebruik werd gemaakt van Bouwna/Jaflasen potten,

waarbide bovenste pot gevuld werd met katerveefl. Met name

fosfOrdeficiefltie leidde toteenafflame in drooggeWiCht.

Over de invloed vande pH kon geen uitspraak gedaan wor-

den. Aansluitefld zijn experiineflten op watercultures uit—

gevoerd, waarbii do concentratie fosf or of de concentra-

tie tjkgtOf gevarieerd. werd. Bij het stikstOfeXPerimeflt

werd. ookdevOrm van N (NH4.+ofNO3) gevarieerd. R. ace—

tosella enR. acetosa reageerden niet significant OP ye

hoging vande concentratie P; R. obtusifOllUS en R. cris—

pus reageerd-efl significant (p<.O1).Inbeide stikstofex—

perimenten werd een significant (p<.Ol) concentratie

effect gevondeflbiiR. acetosella, R. acetosa en R. obtu—

gjfolius. Bij R. ObtUSjfOl±US en R. acetosa werden bij d.e

hoogste concentratie NH toxische verscjflSelen waar-

genomen. De onderzOchte soorten hebben geen indicatOriSche

waarde
voordemaCrOnUtriten NenP. Of dit voor kalluin

wel geld.t zou onclerzocht moeten worden.
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De Chemische Bodemvruchtbaarheid

end.e

Groei van enige Rumex Soorten

Graslanden zijn. vegetaties waarin kruidachtigen en meer—

jarige grassoorten domineren, soms samen met anclere gras—

litigen, zoalo zoggen. Gr1n' knmn voor op alle

grondsoorten, zowel op voedselriike en voedselarme, als op

droge en natte gronden. Variatie in bodem en re1if en een

constant beheer in het verleden hebben geleid tot een grote

verscheidenheid aan plantensoorten (RIN, 1979).

Bemesting en ontwatering kunnen echter verschuivingefl

van. ortensamenste11iflgefl binnen de vegetatie teweeg breng-

en. De ontwikkeliflg van de vegetatie onder invloed. van be—

mesting is afhankeliik van abiotische factoren ale boclem-

type en daarmee samenhangend.e eigenschappefl ale pH, aeratie,

humusgehalte, waterhuishouding en beschikbaarheid van

plantenvoeclefld.e stoff en. Daarnaast spelen de soortelijke

samenstelling en de hoeveelheidsVel'hOUdingen van cie afzon—

derlijke soorten in cie uitgangssituatieeenbelangrui rol

(Klapp, 1965; Dirven & Neuteboom, 1975; Hoentjen, 1979).

Experimenteel Ond.erzoek

Experimentefl ter bestuciering van verschillend-e effecten.

van bemesting op de opbrengst en kwaliteit van permanent

graslancl zjn veelvuiclig uitgevoerd (The Park Grass Experi-

ment: Thurston, 1969). Gebleken is dat bij mengmestgiftefl
(N—P—K—Mg) de productie in het algemeen toeneemt. Snel

groeiende soorten komen tot dominantie, erwijl langzame

groeiers verdrongen worden (Dirven & Neuteboom, 1975).

Ook uit experimenten onder gecontroleerde condities,

waarbii de concentratie van essentile mineralen ale N, P

en K gevarieerd. wordt, blijkt dat verschil in groeisnel—

heid een belangrijke factor is bij de ontwikkeling van de
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soortensamenstelling van een vegetatie onder voecthel—

rijke of voedselarme omstand.igheden (Bradshaw et al, 1960;

Bradshaw et al, 1964-; Rorison, 1968).

Langzame en Sne11 Groeiers

Langzame en snelle groeiers kunnen op grond van fysiolo—

gische adaptatieonderscheiden worden in (Grime & Hunt,

1975; Stuart Ohapin, 1980):

a. Rudera1e en competitieve soorten, aangepastaaneen voed.sel—

rijke, d.och verstoord.e habitat; snel groeiend.e soorten.

b. Edafisch tolerante soorten, aangepas.t aan zowel een

voedselriike als een voedselarme habitat; snel groeiénd. on—

der rijke en langzaam onder arme omstancligheden.
c. Langzaam groeiende soorten, aangepast aan een voedsel—

arnie habitat.

Plantensoorten met een hoge relatieve groeisnelheid

hebben een hoge absorptiecapaciteit van de wortel, waardoor

veel nutinten opgenomen kunnen worden, hetgeen nodig is

voor de groei (Grime & Hunt , 1975; Stuart Chapln, 1980).

De fotosynthese is afhankelijk van een hoge stiksto±' con—

centratie in het blad. Afname van de stikstof concentratie

leicit tot afname van de fotosynthetisehe activiteit, waar—

door tevens de groei geremd wordt. Slechts een blijvend

hoge beschikbaarheid aan voedingsstoffen kan een snelle

groei in stand houden. Als de voedingsstoff en slechts in

beperkte mate beschikbaar zijn, zullen reserves uit o.a.

de vacuoles aangesproken worden. De groeisnelheid en de

fotosynthetische activiteit verminderen, de verhouding

wortel:spruit neemt echter toe (Epstein, 1972; Stuart Oha—

pin, 1980).

Soorten met een brede eclafische tolerantie nemen een

positie in tussen ruderale en competitieve soorten ener—

zijds en langzaam groeiende soorten anderzijds. Deze soorten

kunnen zich redelijk handhaven onder relatief voed.selarme

omstandigheden, doch verhogen hun productie sterk bij een
toename van de beschikbaarheid van voedingsstoff'en.
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Langzaam groeiende plantensoorten zijn aangepast aan

voedselarme plaatsen door een geringe fotosynthetieche

capaciteit. Deze soorten b]i.jven meestal klein (Grime &

Hunt, 1975; Stuart Chapin, 1980). Reeds bij een tijdelijke

toename van aanbod aan voedingsstoffen kunnen langzame

groeiers door zgn. "luxe consumptie", opname van voedings—

stoffen boven het niveau dat noodzakelijk is voor de groei,

reserves aanleggen (Clarkeon, 1967; Stuart Chapin, 1980).

In situaties waarbj voedingsstoff en in beperkte mate be—

schikbaar zijn, kunnen de aldus aangelegde reserves aange—

broken worden.

Ook snelle groeiers zijn in staat tot luxe consumptie.

Het opnameniveau van voedingsstoffen dat nod.ig is voor de

groei ligt echter hoger dan bij de langzame groeiers. Zo

zal een snelle groeier bijvoorbeeld tijdens een tijdelijke toe—

name van aanbod. aan voedingsstoffen de opgenomen nutrin-

ten in eerste instantie benutten voor de groei.

Indicatorep

Op grond. van correlatief veldonderzoek zijn reeksen van

indicatoren voor graslandontwikkeling opgesteld., die ge—

raad.pleegd kunnen worden om na te gaan of verschraling of

verrijking van de bodem optreedt (RIN, 1979). Naast een

aantal gras— en zeggesoorten is hierin een verschralings/

verrijkingsreeks van enige soorten van het geslacht Rumex

opgenomen. Deze reeks ziet er als volgt uit:

voedselarm

Rumex acetosella

Rumex thyrsiflorus

Rumex acetosa

Rumex obtusifolius

Rumex crispus

voedselrijk

Rumex acetosella komt voor op droge tot vochthouden—

d.e, zandige tot lemige doch steeds kalkarme gronden, met



-4-

een pH tussen 3.5 en 5.0. Open plekken in dróge heide,

heLdepaadjes en bermen van zandwegen en arme, droge zand—

heuveltjes zjn plaatsen waar deze strikt kalkmijdende

soort veelal aan te treff en is (Grime & Hodgson, 1969;

Westhoff & Den Held, 1969). De maxirnale groeisnelheid. van

R. acetosella bedraagt 1.55 week (Grime & Hunt, 1975).

Rumex acetosa is een soort van antropogene graslanden

en ritiiir1ijk nf ntropogn r1Jigtlcr1ir1gemn9Ihsppen.
De vochtige tot natte bodems zijn matig tot zeer voedsel—

rijic en kunnen uit uiteenlopende grondsoorten bestaan, al

dan niet bemest (esthoff & Van den Held, 1969). De zuur-

graacl van de bodem waar R. acetosa op voorkomt kan van—

ren van 3.0 tot 7.5. Deze soort met een brede edafische

tolerantie wordt het meest aangetroffen bij een bodem—pH

van 4 tot 4.5. Be maximale groeisnelheid is 1.71 week.

(Grime & Hunt, 1975).

Rumex obtusifolius, een soort van stikstofrjke, re—

latief stabiele gradintmilieus, kan deel uit maken van

verschillend.e plantengemeenschappen, inclusief bossen,

velden en graslanden (Carvers & Harper, 1964; Westhoff

& Den Held, 1969). Het bodemtype kan vaniren, maar is

meestal humeus en vochthoudend. De maximale groeisnelheid

bedraagt 1.46 week (Grime & Hunt, 1975).

Rumex crispus is een wijd verbreide soort, die voor-

komt op bebouwde, grazige grond, met een niet al te lage

zuurgraad. Be nitrofiele gemeenschappen wElar deze soort

veelal deel yen uitmaakt bestaat meestal uit hoogopschie—

tende, overjarige plentensoorten (Carvers & Harper, 1964;

Westhoff & Den Held, 1969; Heukels—van Ooststroom, 1975).

Vraagstelling

Doel van dit onderzoek is het toetsen van de verschralings/

verrjkingsreeks van de vier beschreven Rumex soorten.

Om het verband aen te tonen tussen bet verhogen van

de concentratie van bepealde voedingsstoffen en de reactie

daarOp van verschillende plantensoorten is bet doen van
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experimenton onder gecontroleerde OmStandigheden besijat
nood.zakelijk (Fitter & Hay, 1981). Veldexperiinenten hebben
het voordeel dat eventuele veranderingen oncier natuurlijke
oinstandighedefl gevolgd kunnen wordon. BiJ dergelijke ex—
perimenten is hetechter vaak bi.jzonder moeilijk het verband
tussen oorzaak en gevoig te leggen. Zo ican bijvoorbeeld
verhogifl.g van de P—concentratje leiden tot toename van de
groei van onderzochte soorten, maar afname van de groei
van do concurrenten door de toxisohe werking van de con—
centratie foaf or. Bovendien kan Stikstoffjxatje door
legumiflOsefl gestimuleerd worden (Fitter & Hay, 1981).

Do verscilralings/verrijkingsroeks is dan ook onder

gecontroleerde condities getoetst, waarbij korte termijn

effecten geinterpreteerd werden, De volgende vraagstelling
is geforinuleerd: Zijn de begrippen voedselarm en voedsel—
rijk to definiren in relatio tot respectieveljjk Rumex ace—
tosella, R. acetosa, R. Obtusjfoilju5 on R. cripus? Hiertoe
is antwoord gezocht op de volgende deelvragen: Wat is voor
genoemde soorton do invloed op de groei van: 1. de pH,
2. de con.centratie van fosfor en 3. de concentratie en de
vorm van stikstof.

Fosfor en Stikstof
Fosfor is in do bodem aamwezig ala organisch gebonden fos—
faat en ala anorganisch fosfaat.

Van de totale hoeveelheid. I osfor kan 20—65% organisch
gebonden zijn en pas na mineraljsatje door do plant opgeno—
men worden. Do sneiheid van mineralisatie is afhankelijk

van d.e aeratie, de temperatuur, do pH en het vochtgehalte

van de bodein. Anorganisch I osfaat bestaat ult geadsorbeerd.

fosfaat (biivoorbeeld aan klei) en fOSfaatverbindingen (ml—

neralen).

Do fosfaat beschikbaarheid is do gemiddelde toevoer—
sneiheid van bodemfosfaat naar do Plantenwortel (Do Leeuw,
1980). Daar fosfor in de vorm van orthofosfaat direct op—
neernbaar is, spelen de concentratie van orthofosfaat ionen
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en de sneiheid waarmee deze fractie aangevuld wordt, een
belangriike rol.

Naast een groot aantal bodemfactoren i in het veld
het totale volume dat de wortel exploreert van groot belang,

everials de eigenschap bij lage concentraties toch fosfaat
te kunnefl absorberen.

Gebleken is dat soorten van een voedselarm milieu
nauwelliks of minder sterk reageren Op een hoge fosfaatgift
(BradshaW, 1960; Clarkson, 1967; Rorison, 1968). Soorten
van een voed.selrijk milieu zullen relatief eerder fosfor
deficientie verschijnselen, in de vorm Van vertraagd.e groei,

donkergrOefl blad met rode bladrand, vertonen.

Mineraal stikstof is in de bod.em aanwezig als nitraat
en/of ammOflium. De nitraten Zljflallenopgelost in cle bodemop—
basing, tenij de grond uitdroogt; het meeste ammonjum is
gead.sorbeerd aan het Uitwisselingscomplex, De totale hoe—
veelheid minerale stikstof in de bodem hangt af van de snel—
heid waarmee d.e stikstof verdwijnt door uitspoeling, groei

van planten en groei van bodemorganismen (Pegtel, 1981). In
een zure bodem met een pH lager dan 5 wordt de activiteit
van TitrOSOm8s en Nitrobacter sterk gereduceerci, waardoor

omzetting van ammonium in. nitraat niet of nauwelijks plaats—

vind.t. Planten op een zure bodem zijn dan ook voornamelijk op

ammoniak als stikstofbron aangewezen (Gigon & Rorison, 1972).

Aihoewel planten in het algemeen in staat zjn zowel
ammoniak abs nitraat oP te nemen, is gebleken dat, afhanke—
lijk van de soort, vaak een bepaalde voorkeur bestaat voor
of' nitraat of ammoniak on nitraat ala stikstofbron, Deze
voorkeur hangt samen met de oecologische distributie van
de soort (Gigon & Rorison, 1972; Haynes,11978; Hurkens,

1978).

Vele zuurminnende planten groeien niet of nauwelijks

met uitsluitend N03 voeding. Oorzaak hiervan kan zijn de

toxische werking van nitraat (geinduceerd ijzergebrek) o.t'

gebrek aan het enzym nitraatreciuctase, waardoor in de plant

niet voldoende nitraat gereduceerci. kan worden (Hurkens, 1978).



Soorten van eon alkalisehe bodem prefereren gemeng—
de N—voeding o± NO (Hurkens, 1978). Bij doze soorten
tred.efl toxische verschijnselen oP bii relatief lage con—
centraties als NH4 de stikstofbron is (Marthaler, 1937;

Gigon & Rorison, 1972). Symptomen van NH4 toxicjtejt

zijn vooral beperkte wortelpenetratje en een vaal groene
kleur van hot biad. (Kirkby & Mengel, 1967; Gigon & Ron—

BOfl 1972).
Rucierale plantensoorten vertonen geen sterke voor—

keur wat stikstofbron betreft, Daar deze soorten veelal

op voedselriike stand.plaatsen voorkomen, is een hoog N—

gehalte van groter belang (Hurken.s, 1978). Gebleken is

dat de lrOrm waarin stikstof Opgenomen wordt consequenties

heeft voor zowel de omgeving van de plant als voor de

plant zeif. Is animoniak de stikstofbron, dan zal door

ujtscheiding van H+ ionen de pH van het wortelmiljeu cia—

len. Met nitraat als stikstofbron zal do plant echter 0H

ionefl uitscheiden, waardoor de pH van hot wortelmilieu

stijgt (Kirkby & Mengel, 1967; Gigon & Rorison, 1972; Haynes,

1978).

In do plant zal do ionenbalans veranderen onder in—

vloed van NH of N03 opname. NH4+ concurreert met de
katioflen Ca, Mg en K on stimuleert P opname. N0 daaren—

tegen bevordert de opname van K, Ca on Mg (Haynes, 1978).

VertOriflgVBfl de ionenbalans onder NH of N03 vooding
word.t opgeheven door resp. uitscheiding van H+ ionen on. eon

toename van vrije basisehe aminozuren in de plant, of uit—

scheiding van 0H ionen en toename van synthese van orga—
nisehe zuren (Kirkby & Mengel, 1967; Haynes, 1978).

In hot algemoen uit stikstofdeficintie zich door al—
gehele chiorosis t.g.v. afname in fotosynthetjsche activi—

teit, achterblijven in groei en toename van de verhouding

wortel: spruit (Epstein, 1972; Stuart Chapin, 1980).
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Materiaal en Method.e

oin tot een beter inzicht betreffende de begrippen voedsel-

ariD en voedseirlik in relatie tot Rumex acetosella, R. ace—

toa, H. obtusifolius en R. crispus te komen, zijn experi—

rnentefl uitgevoerd op monoijeten en watercultures.

De monolieten, ook wel Bpuwma/,Thnqqç potten enoemd

(Muller, 1979), werden gebruikt om een eerie onthoudings-

proevefl. uit te voeren. Hiertoe werd de bovenste pot gevulci.

niet eefl voed.selarme grondsoort, terwiji do onderste pot een

v-ocr een bepaald. mineraal deficinte voedingsoplossing be—

vatte. Uit de resultaten van deze proef zou moeten b1ijken

welke minerolen onder voedselarme omstandigheclen de meeste

inyloed- uitoefenen op de groei van genoemde soorten.

Aansluitefld. op de onthoudingsproeven werden twee ex—

perimeflten uitgevoerd. op beluchte watercultures. Om na to

gaan bij welke concentraties de grootste effecten optreden,
weiden resp. P en N ifl verschillende concentratjes aange—

boden. De concentraties waren gebaseerd. op literatuurgege—

v-ens (Brad-shaw, Chadwick, Jowett, Lodge & Snaydon, 1964;

Asher & Loneragan, 1967; Rorison, 1968) Bij het stikstof-

experiment word naast de concentratie tevens cle vorm van
8t±ktOf gevarieerd.

Voorbereidiflg

AfhankellJk van de proef werd als fytonieter gebruikt:

Rumex acetosella (vindplaats populierenlaantje, 4.9.'79,

uj1verkave].ing ynaar1oo, 5,9. 179)

Rumex acetosa (vijver Biologisch Centrum,12.6.'79)

Rumex obtusifo1jus (Schiermonnikoog, de Monnik, 27.9.'BO)

Rumex crispus (geleverd door zaadhandel Kieft, 5.'81)

Door do beperkte H20 opname kiemcjen de zaden van

Rumex acetosella en R. obtusifolius nauwelijks tot niet. Be—

ze zaden wercien geruwd door ze gedurende zes uur in een

pot met grint te schudden (60 omwentelingen per minuut) en

om te wentelen in een schudmachine,
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Kieming vond plaats in plastic kiembakjes bij eon
ternperatuur van 25 00, twaa].f uur licht en twaalf uur

ctonker (Cavers & Harper, 1964). Do kiemplantjes voor do
mono1-i-etefl werden opgekweekt op gewassen rivierzarjd en
twee maal bemest niet een 100% Hoagland oplossing. Voor do

watercultures werden do planten opgekweekt op eon mengsel

van. potgrofld On zand, verhouding 2:1.

Na circa twintig dogen werden kiemplanten van gelUke
grootte geselecteerd en overgebracht monoliet of Wa—
tercu]tUre.

oudingspro even

Ala -voedselarifle grondsoort werd in eerste instantie geko—

zen -sroor 0—and met een pH van 4.8. Door de problemen die
ontstoflden, werd. het experiment Ofl]..OUW Uitgevoerd met in
de boVeflStO pot katerveen met een pH van 2.8, Aan de hand

van eefl vooraf geconstrueerde titratiecurve werd de pH ge—
varieerd. in.b.v. Oa(OH)2 en op resp. 4.8 en 5.8 gebracht.

De ondersto pot, met een inhoud van twaalf liter, werd ge—

vuld met een standaard voedingsoplossing (Steiner, 1961),

waaraafl stikstof, fosf or, kalium of calcium onthoud.en werd..

TeverlS werd. een serie met een complete voedingsoplossjng

ingezet (Tabel 1).

Tabel 1.

Voedingsoplossing volgens Steiner (1961)1)

M compleet —N —P

K2HPO4

____ ________ _______

K2S0____

____ ________ ________ ________

KNO3

____ _____ _________ _________ _________

Oa(H2P04

____ ________ ________

CaSO4

___ ____ ________ ________ ________

O8(N03)2

___

MgSO4

_____ _______ ________ ________

Noten: 1. Osmotische waarde 0.48 atm. bij 20
2. Alle waarcien ml 11, pH variabel,

2

I

0.5

I

0.01

0.01

I

I

0.67 (2)

2.00

2.00

3.00

1.33

0.83

5.00

375.00

1.67

-K —Ca

- - 0.61

2.71 — — —

2.03 — 7.27

37.80 —

113.30 —

3.05 4.53 —

1.36 1.51 2.12

°C
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Per tien liter voed.ingsoplossing word 1. ml Fe—rexe—

no]- en I ml sporenelementen toegevoegd. (zie Bijiage A).

Fytometer blj deze proof waren Rumex acetosella (ruil-

erkaveling ynaarloo), H. acetosa (vijver Biologiech cen-

trtlm) en R. crispus (zaadhandel Kieft). Per pot werden

vijf planten gepoot. De proef word. in duplo uitgevoercl.

Tijdens de proefperiode werd bij twintig random geko—

zen. emmers het pH verloop van het katerveen gevolgd (pH—

meter met glazen Ag/AgUl electrode).

Wat ercultures

Plastic bakjes werden gevuld. met 5.7 liter voedingsoplos—

sir].g (Rorison, 1968; zie Hewitt, 1966, Tabel 30c). Do pH

werd dagelijks gecontroleerd. en bijgesteld. door toevoeging

var' I M H2804 of o.i M NaOH (pH meter met glazen Ag/AgC1

electrode).

Bij het fosf or experiment werd 31, 3.1, 0.31,

0.031 of 0.0031 ppm P aangeboden in do vorm van K2HPO4.

KaliUm tekorten werd.en opgeheven door toevoeging van K2S04.

Tabel 2 geeft de samenstelling van de gebruikte oplossing.

Tabel 2.

Voedingsoplossing volgens Rorison ':1968),

met resp. 31 (1), 3.1 (2), 0.31 (3), 0.031.
(4) en 0.0031 (5) ppm P.

M 1 2 3 LI.

Qa(N03)2 1 2
(1)

2 2 2 2

MgSO4

HP0LI.

I

1

I

1

I

0.1

I

0.01

I

0.001

I

0.0001

oi- 0.5 1.8 1.98 2.00 2.00

Noot: 1. Alle waarden ml

Per tien liter voedingsoplossing werd toegevoegd I ml

Fe—rexeflOl en I ml sporenelementen(zie Bijiage A).
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De oplossingen in de bakjes werden wekelljks ververat.
Hot experiment word uitgevoerd bij een pH van 4.8.

Per bakje werden aclit planten ingezet. Fytometer bij

dit experiment waren Rumex acetosella (ruilveriavoljng Ty—
naarloo), R. acotosa (vijver Biologisch centrum), R. obtu—
sifoliuS (Schiermonnikoog) en R. crispus (zaacjhancjel Kieft).

Oni concurrentie- en beschaduwingseffecten tot een mi-
nimum te beperken werd geoogst na 21 dagen,

Gedurende het experiment beciroeg de gemid.delde maxi-
mum temperatuur 23 00 en de gemidde].de minimum temperatuur
18 00 De gemid.deld.e lUchtvochtigheid varieerde van 37%
maxilnaa]- tot 27% minimaa]..

Bij bet stikstofexperiment word. 56.00, 11.20, 2.24,

o.4- j 0.09 ppm N aangeboden in de vorm van Ca(N03)2 of
(NH4)2&. Calcium tekorten werden opgeheven door toevoe-
ging -v-an CaSO4. De Tabellen 3 en 4 geven de samenstelling

van. de oplossingen.

Tabel 3.

Voedingsoplossing volgens Rorison (1968),
met reap. 56 (1), 11.20 (2), 2.2i- (3), 0.45
(4) en 0.09 (5) ppm N in de vorm van N03.

M 1 2 3 4 5
1 i

(1)
1 -

K2HPO4

Ca(N03)2

I I I I I I

1 2 0.4 0.08 0.016 0.0032

0.01 160 192 198.40 199.68
— I

Noot: 1. Alle waarden ml

Per tien liter voedingsoplossjng werd I ml Fe—rexe-.

nol n I ml sporenelementen toegevoegd. (zie Bijiage A). Do

pH van de oplossing werd gebracht op 5.8. De ammoniak reeks

werd twee maal per week, de nitraat reeks n maal per week
ververst. Aan het eincie van het experiment wercl bij enkele
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Tabel 4.

Voodingsoplossing volgens Rorison (1968),

met resp. 56(1), 11.20 (2), 2.24 (3), 0.45
(4) en 0.09 (5) ppm N in de vorm van NH4.

M 1 2 3 5

Ng304 1

—

(1)

-

1 1 1

K2HPO4 I I I I I

(NH4)2304 1 2 0.4 0.08 0.016 0.0032

CaSO4 0.01 160 192 198.40 199.68

Noot: 1. Alle waarden ml l.

monsters van cle voedingsoplossing van de ammoniakreeks eeri.

stikstof en een ammoniakbepaling geclaan, om na te gaan of'

door het beluchten omzetting van NH4 in N03 had plaats—

gevond.en.

Pytometer bij het stikstoI'experiment waren Rumex aceto-

sella (populierenlaantje), R. acetosa (vjver Biologisch

centrum) en R. obtusifoliua (Schiermonnikoog). Per bakje

wercien acht planten ingezet; door een tekort aan enigs—

zins gelijke kiempiantjes werden van de soort R. acetosella

slechts zes kiemplantjes per bakje ingezet. Na 33 dagen

werd geoogst.

Gedurende het experiment bedroeg de gemiddelde maxi-

mum temperatuur 23 00 en de gemiddelde minimum temperatuur

16 00, De gemiddelde iuchtvochtigheid varieerde van 37%

(maximaal) tot 27% (minimasi).

Gewichtsbepa1iflgefl

Na de oogst van de potproeven werd het versgewicht en het

drooggewicht van de spruit bepaald.

Na de oogst van de experimenten op watercultures werd

het versgewicht van de wortel en van de spruit bepaald. Voor

het bepalen van de drooggewichten werd het plantenmateri—

aol gedurende 48 uur bij 70 00 gedroogd in een droogstoof.
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DetiStiSCh0 Verwerking

De statistisohe analyses van de watercultures werden uit—
ge.roercI m.b.v. hot SPSS—programma (Nb, Had.lai Hull, Jen—
kis, 8teinbrenner& Best, 1975). Naast een eenwegvarian—
ti_afla1Yse werd per experiment en per Ruinex soort op go—
tr-nsf0rmeerde data een Duncan multiple range test uitge—
vord. Zie ook Bijiage F.

Resultaten

OntbOudis0eyeI

Be resultaten van het experiment met 0—zand als voedsel—

arme grondsoort worden buiten besehouwing gelaten.

De titratiecurve van katerveen word.t weergegeven in
FjiuT 1. De Tabellen 5 en 6 geven eon overzicht van het

40

30 / -

4

Ca(OH)2 20

per
I

kilogram
katerVeefl

(g) 10

2 46 8 -

PH Katerveen

FiguUr 1. Titratiecurve van katerveen.
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Tabel 5.

Gem1de1d Droogewicht (g) van do Spruit van Rumex ace-

tosella, H. acetosa en R. crispus bUj eon pH van Kater—

veen van .8 en bij eon Voedingsoplossing die compleet

of def'icint aan P, N, K of Ca is.

Conditie

.L!Jtoineter OQWl• P —N —K —ua

R, acetosella 2.14.3

(n=3)

0.75

(n—3f)

3.52

(n=4)

1.82

(n=4.)

3.39
(n=3+)

R. acetosa 3.01

(n=3+)

0.33

(n=4)

2.21

(n=L1.)

2.08

(n=4)

2.17

(n=4)

R. crispus 11.03

(n=1)

0.33

(n=1)

1.33

(n=2)

2.36

(n=4)

8.86

(n=2+)

Tabel 6.

Gemiddeld Drooggewicht (g) van cle Spruit van Rumex

tosella, R. acetosa en H. crispus bij een pH van Kater—

veen van 5.8 en bij een voedingsoplossing die compleet,

of deficint aan. P, N, K of Ca is.

Conditie

Fytoineter compi. -P -N -K -Ca

N, acetosella 3.68

(n=3)

1.07

(n=3)

3.65

(n=2j)

1.61

(n=2+)

2.65

(n=3+)

R. acetosa 2.48

(n=2)

0.63

(n=24-)

1.68

(n=2)

0.69

(n=1+)

1.15

(n=3)

R. crispus 4.27

(n=2)

0.71

(n=3+)

0.58

(n=1)

0.91

(n=3j)

2,i13

(n=4+)



— J 7—.

gemiddeld drooggewicht van Rumex acetosella, R. acetosa

en R. erispus na een groelperiode van elf weken ond.er

verschillend.e cond.ities. Zowel bij de reeks met een pH

van bet katerveen van 4.8 als die met een pH van het ka—

terveen van 5.8 ne'emt in vergelijking tot do complete so—

ne bet gemiddeld drooggewicht van H. acetosella, R. ace—

tosa en R. crispus duidelijk af onder fosfordeficinte

omstandigheden. Ook stikstof—, kalium— en calcium defici—

ntie lejden oncler voedselarnie cond.ities tot een afname

aan drooggewicht van R. acetosa en R. crispus. Bj de reeks

met pH 4.8 is het gemiddeld drooggewicht van R. acetosella

onder stikstof— of ca1ciumdefici'ntie lets hoger; hierbij

dient echter vermeld. te word.en dat do spreiding onder

beide condities bijzond.er hoog was;

Bijiage A bevat een Tabel met het pH verloo van het

katerveen dat tijdens de groeiperiode gevolgd. is blj 20 emmers.

Verdere experimenten zijn uitgevoerd op watercultu—

res. N.a.v. do in do potproeven waargenomen tendens is in

eerste instantie eon f'osforexpeniment uitgevoerd, nfet daar—

op aansluitend een stikstof experiment.

Watercultures

Tabel 7 geeft de Pearson correlatiecof±'icieit r over alle

experiinenten op watercultures (n=374) tussen do versehil—

lende gemeten variabelen. Uit de Tabel blijkt dat alle va-

riabelen hoog correleren, met uizondering van de verhou—

ding drooggewicht wortel/drooggewicht spruit. Per experi—

ment zal volstaan kunnen word.en met het analyseren van hot

drooggewicht van de spruit en de verhouding drooggewicht

wortel/drooggewicht spruit bij verschillende concentraties

fosf or en stikstof.

Van alle figuren waarnaar in d.e tekst verwezen wordt

zijn tabellen (gemiddelden en standaarddebiaties) in de

Bijiagen opgenomen.

Fosforexperiment. Figuur 2 geeft het drooggewicht

van de spruit van Rumex acetosella, R. acetosa, R. obtusi—
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Tabel 7.

Pearson Oorre1atiecof±"icint

versehillende Variabelen over

perimenten op Watercultures.

tussen d.e

alle tx-

Droogewicht Totaal .91 .97 .8 .80 .94

Noten: n=37'l-, p<.OOI, bij i n.s.

Dr 0 0

gewicht
spruit

(g)

Versgewicht Spruit

DroOggewlcflt pruit

vs ds d.w v ci

Versgewicht Wortel

Drooggewicht Wortel

• 75

.55

Versgewicht Totaal

,7L4.

.64

.95.99

.84

.85

Dro oggewicht

Drooggewicht

.65

Wortel/
Sprui t

-.47 —.17 — .07 .29

1.00

.80

.60

.40

.20

.00 -

lnO.0031 lnO.031 lnO,51 1n3,1 1n31

Concentratie P, ln(ppm)

Figuur 2. Drooggewicht spruit na 21 clagen van Rumex
sella (.), R. acetosa (o), R. obtusif'olius (A) en R. cris—

pus (A) bij verschillende concentraties fosfor.
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folius en R. crispus na 21 dagen, uitgezet tegen de con—

centratie (in ppm). Uit Figuur 2 blijkt dat H. acetoseila

jets toeneemt in drooggewicht van de spruit bij een toe—

name van de fosl'or concentratie. R. acetosa reageert niet

op een veranderin van de concentratie fosf or; cUt in te—

genstelling tot R. obtusifolius en R. crispus, die t.o.v.

de lagere concentraties bij de hoogste twee fosf or concen—

traties sterk in d.rooggewicht zijn toegenomen.

dw/d.s

Figuur 3. Drooggewicht wortel/Drooggewicht spruit (dw/cis),

na 21 dagen, van Rumex acetoseila (.), R. acetosa (o),

H. obtusifolius (A) en H. crispus () bij versehillende
concentraties fosf or.

De verhouding drooggewicht wortel/drooggewicht spruit

na 21 dagen van cle vier soorten Rumex bij verschillende con—

centraties fosf or, is weergegeven in Figuur 5. De wortel

spruit verhouding neemt voor alle vier cle soorten onder

lager wordende f'osforconcentraties toe. De wortel spruit

verhouding van Rumex acetosella en R. acetosa wordt minder

1.00

.80

.60

.20

.00

lnO.0031 lnO.031 lnO.31 1n3.1 ].n31

Concentratie P, ln(ppm)
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be3nvloed door do variatie van de fosforconcentratie dan

d.eze verhouding bij R. obtusifolius en R. crispus.

De planten van Rumex obtusifolius en R. crispus ver—

toonden reeds bij eon P—concentratie van 0.31 ppm P—gebrek.

Bj R. obtusifolius kwam dit tot uiting door vole rode

pigmenten in do bladnerf. Alleen bij de laagste concentra-

tie vertoonde R. acetosa deficintie symptomen. Be blade—

ron waren donkergroen van kleur en haciden een paars—rocle

bladrand.

Tabel 8 geeft de resultaten van do ëenweg varian.tie

analyse die uitgevoerd is per Rumex soort op getransf or—

ineerde data, met als factor de concentratie P (vijf ni—

veaus). Uit deze tabel blijkt dat hot 1clrooggewicht van de

Tabel 8.

F—waarden van de eenweg-variantie—analyse's

uitgevoerd voor do versohillende Rumex soor—

ten met als factor de concentratie P (5 niveau's),

Variabele

_______________

d.rooggewicht spruit wortel/spruit

Soort F p F p<

R. acetosella 1.69 n.s. 6.09 .01
R. acetosa 1.08 n.s. 2.77 .05

R. obtusifolius 9.07 .01 71.73 .01

R. crispus 44.78 .01 214.34 .01

Noot: df zijn overal 35,4

spruit van Rumex acetosella en R. acetosa,niet signifi-

cant veranderen onder invloed van de fosf or concentratie.

Do verhoud.ing drooggewicht wortel/drooggewicht spruit ver—

andert bij zowel R. acetosella (p(.0l) als R. acetosa (p<.O5)

significant. Bij R. obtusifolius en R. crispus veranclert zo—

wel het drooggewicht van de spruit als de verhouding wor—

tel/spruit significant (pK.01) bij verschillencle concen—

traties fosf or.
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Tabe]. 9.

S:Lgnificante (p(.0l) Verschillen tussen Drooggewicht

Spruit, en Drooggewicht Wortel/Drooggewicht Spruit bij

verschillend.e concentraties

Van abe le

Soort drooggewicht spruit wortel/spruit

Noten: 1. De gewichten zijn steedsop grootte gerangordend..

Bij concentraties die door een ononderbroken streep

met elkaar verbonden zijn, zijn do verschillen tussen

d.e gemiddelden niet significant (Duncan's multiple

range a posterioni test, Little & Hills, 1978).

2. Do concentraties zijn: 1=31 ppm; 2=3.1 ppm; 3=

0.31 ppm; 4=0.031 ppm; 5=0.0031 ppm.

De resultaten van Duncan's multiple range test zijn samen—

gevat in Tabel 9.

Tabel 10.

Drooggewicht Spruit uitgedrukt in % van het maximum

bereikte Gewicht , voor d.e vier Rumex Soorten bj ver—

schillende Concentraties Fosfor.

ppmP
Soort — 31.00 3.1 0.31 0.031 0.0031

R. acetosella 100% 84.34% 71.37% 61.13% 68.96%

R. acetosa 87.34% 64.25% 75.30% 100% 78.34%

R. obtusifolius 100% 97.28% 66.77% 45.62% 53.78%

R. crispus 100% 84.13% 57.60% 37.99% 33.07%

1. acetose.LJ.a

R. acetosa
R. obtusifolius
R. crispus

2)'f 7 7
ii

2 3 5 -1 Li.

45321

L. 7

21345
—412345

12354
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Uit Tabel 10 b1jkt dat met name Rumex crispus blj

do lagere concentraties afneemt in drooggewicht spruit

ten opzichte van do hoogste concentratie.

Stikstofexperiment. Het drooggewicht (g) van de

spruit en de wortel/spruit verhouding na 33 dagen van

Rumex acetosella, R. acetosa en R. obtusifolius uitge—

zet tegen de concentratie NH (in ppm) zijn weergegeven

in de Figur9n Li- n Uit 44- blkt dat d€ od'r—

1 .00

.80

Dr o 0

gewi cit
.60

spruit

(g)

.L0

.20

.00
lnO.09 lnO.'1-5 1n2.24 lnll.20 1n56

Concentratie N (NH), ln(ppm)

Figuur Li.. Drooggewicht spruit na 33 dagen van R. ace—

toseila (.), R. acetosa (o).,en R. obtusifolius (&)

bij verschillende concentraties stikstof,, als NH.

zochte soorten alien toenemen in d.rooggewicht van de

spruit bij verhoging van de concentratie NHk+. Vooral

R. obtusifolius is ten opzichte van de lagere concentra—

ties bij 11.20 ppm en 56.00 ppm N zeer sterk in droogge-

wicht spruit toegenomen.Figuur 5 iaat zien dat de

wortel/spruit verhouding sterk afneemt bij hoger worden—

de concentraties NH.

I I



lnO.09 lnO.45 1n2.2'i. lnll.20 1n56

Concentratie N (NH.), ln(ppm)

FiguuT 5. Drooggewicht wortel/Drooggewicht spruit(d.w/d.s)

na 33 dagen van Rumeç acetosella (.), R. acetosa (o) en

R. obtusifolius (4) bj versehiliende concentraties stik—

stof, ale

Bij de oogst vertoonden de planten van Rumex obtu-

sifolius bij een NH gift van 56.00 ppm toxische ver—

schijnselen. De bladeren hadden een vaal groene kleur

en waren enigszins omgekruld, terwiji het worteistelsel

zich voornamelijk verticaal ontwikkeld had. Planten van

R. acetosa hadden eveneens bij de hoogste concentratie

een iicht aangetast worteistelsel; planten van R. aceto—

celia maakten bij dezelfde concentratie bij de oogst een

gezonde indruk.

De Tabelien 11 en 12 geven de resultaten van de

variantie—analyse en Duncan's multiple range test; deze

werden uitgevoerd. op getransformeerde data. Ult Tabel 11

blijkt dat bij Rumex acetosella, R. acetosa en R. obtu—

sifolius zowel het drooggewicht van de spruit ale de

wortel/spruit verhouding significant (pc.01) veranderen

ten gevolge van de variatie van de NH+ concentratie.

—21—

2.00

I •60

dw/ds 1.20

.80

.40

.00
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Tabe]. II.
F—waard.en van do eenweg—variantie—analyse's

uitgevoerd voor do verschillende Rumex soor—

ten met a1 factor d.e concentratie N (ale
NH4+, 5 niveau.'s).

Variabele
rtr r'h+ crr,14 + ar-r.+1 /cr-r, i-

Boort F p< F p<

R. acetosella 11.10 .01 87.71 .01

H. acetosa 85.57 .01 153.46 .01

R. obtusifolius 140.90 .01 88.86 .01

Noot: df: 35,4; voor H. acetosella 25,4.

Tabel 12.

Significante (p<.0I) Versehillen tussen Drooggewicht

Spruit, en Drooggewicht Wortel/Drooggewicht Spruit bij

verschillende concentraties N (ale NH4+).1)

Soort drooggewicht spruit wortel/spruit

Noten: 1. Zie Tabel 9

2. Do concentraties zijn: 1=56 ppm; 2=11.20 ppm; 3=

2.24 ppm; 4=0.45 ppm; 5=0.09 ppm.

R. acetosella

Variabele

R. acetosa

R. obtusifolius

5 4 3 1 22)
54321
54321

213 45
12345
12345
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gewicht

apruit

(g)
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Tabel 13.

Drooggewicht Spruit uitged.rukt in % van bet maximum

bereikte Gewicht, voor drie Rumex soorten blj ver—

schillend.e Concentraties NH.

Figuur 6. Drooggewicht spruit na 33 d.agen van H. aceto—

sella (.), R. acetosa (o) en R. obtusifolius (A) bij

verschillende concentraties stikstof, ais N03.

R. acetoseila

ppm NH
8oort 56.00 11.20 2,24 0.45 0.09

H. acetosa 100% 91.72% 72.82% 30.30% 15.34%

H. obtusifolius 100% 89.60% 36,02% 14,57% 5,51%

16.51

Ult Tabel 13 biijkt dat aile drie de soorten bij de iaagste

concentratie drooggewicht spruit afnemen t.o.v. de hogere

cone entraties NH4+.

Figuur geeft het d.rooggewicht van de spruit (g) van

dezeif'de Rumex soorten, echter uitgezet tegen de concentra—

tie N03 (in ppm). Deze Figuur geeft duid.eiijk d.e toename in

1 .00

.80

.60

L4.0

.20

.00

lnO.09 1n0.'45 1n2.2 lnll.20 1n56

Concentratie N (N03), ln(ppm)



d.rooggewicht spruit van Ruméx acetosella, R.'acetosa en

met name R. obtusil'oiius bj hoger wordende concentraties

N03 weer.

Do verhouding drooggewicht wortei/d.rooggewicht spruit,

uitgezet tegen de concentratie N03 (in ppm) wordt weerge—

geven in Figuur 7. Zie ook Bijiage D. Uit Figuur 7 blijkt

2.00

1.60.

dw/d.s 1,20

].aO.09 lnO.k5 1n2.24 lnll.2Q 1n56

Concentratie N (N03), ln(ppm)

Figuur 7. Drooggewicht wortei/Drooggewicht spruit (dw/ds)

na 33 d.agen van Rumex acetoseila (.), . acetos (0) en
R. obtusifolius () bij verschillend.e concentraties stik—

stof, als N03.

dat ook bij hoger wordende concentraties N03 de verhouding

wortel/spruit sterk afneemt.

Blj de oogst maakten de planten van Rumex obtusifo—

lius, R. acetosa en R. acetoseila bij de hoogste concen—

tratie N03 alien een gezonde indruk. De wortelstelsels

waren goed ontwikkeld en de bladeren normaai van kleur.

.80

.00
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De resultaten van do éénweg-.variantie--analyse met

ala factor do concentratie N03 (vijf niveaus) en do re—

sultaten van Duncan's multiple range test, beiden uitge—

voerd. per Rumex soort op getransformeerde variabelen zijn

samengevat in d.e Tabellen 111. en 15. Evenals oncier NH4+

Tabel Ill..

F—warden vn de 'S

uitgevoerd voor do verschillende Rumex soor—

ten met ala factor de concentratie N (ala

N03, 5 niveau's).

Variabele

drooggewicht spruit wortel/spruit

Soort F p< F p<

R. acetosella 6.60 .01 15.92 .01

R. acetosa 75.11.5 .01 123.614. .01

R. obtusifolius 152.83 .01 105.97 .01

Noot: d.f: 35,14.; voor R. acetosella 21,14..

Tabel 15.

Significante (p<.01) Versehillen tussen Drooggewicht

Spruit, en Drooggewicht Wortel/Drooggewicht Spruit bij

verschillende concentraties N (ala N03).'1

Variabele

Soort drooggewicht spruit wortel/spruit

R. acetosella 5 4 3 2 1
2)

1 2 3 14- 5

R. acetosa 5 4 3 1 2 2 1 3 4 5

R. obtusifolius 5 14- 3 2 1 1 2 3 14- 5

Noten: 1. Zie Tabel 9.

2. De concentraties zijn: 1=56 ppm; 2=11.20 ppm; 3=

2.24 ppm; 4=0.45 ppm; 5=0.09 ppm.
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voed.lng, reageren volgens do variantie—analyse (Tabel 14)

Rumex acetosella, R. acetosa en IL obtusifolius signi—

ficant op versehillen in N03 concentratie (p .01).

Tabel 16.

Drooggewicht Spruit uitgedrukt in % van het maximum

bereikte Gewicht, voor drie Rumex soortenbij ver—

chillend Concentratiog N0.

ppm N0
Soort 56.00 11.20 2.24 0,45 0.09

R. acetosella 100% 91.92% 58.06% 44.51% 17,76%

R. acetosa 78.90% 100% 75.08% 26,74% 9.00%

H. obtusi±'olius 100% 70.96% 32.06% 10.11% 4.73%

Uit Tabel 16 blijkt dat de drie soorten alien afnemen

in drooggewicht spruit bij lager wordende stiksto (N0)

concentratie.

De omzetting van NH4 in N03 is gemeten door het uit—

voeren van een N—totaal en een N03 bepaling. De omzetting

is te verwaarlozen (zie Bijiage E).

Tabel 17.

pH van de lloedingsoplossingen (NH4+_reeks) gemeten

op d.e 18e Dag na Inzet van de Proef. Tussen de 13e

en de 18e Dag was d.e pH niet gecorrigeerd.

ppm NH4
I Soort 56.00 11.20 2,24 0.45 0.09

H. acetosella 5.2 4.9 5.3 5.7 5.6

R. acetosa 4.4 4.3 4.5 5.5 5.5
R, obtusifolius 3.4 3.4 4.0 5.1 5.2



Tabel 18.

pH van de Voed.ingsoplossingen (N03reeks) gemeten

op do 18e Bag na Inzet van d.e Proef. Thssen d.e 13e
en de 18e Dag was do pH niet gecorrigeerd.

ppm N0
Soort 56.00 11.20 2.24 0.45 0.09

1? lr1flcA11.

H. acetosa 5.8 5.9 5.8 5.7 5.6

R. obtusifolius 5.8 6.0 5.8 5.8 5.8

De pH van do voedingsoplossing met resp. NH4+ en

N0 ale stikstofbron gemeten op d.e achttiende dag na aan—

yang an de proef is te vinden in de Tabellen 17 en 18.

De pH word gedurende vijf d.agen niet gecorrigeerd..

Discussie

Onthoudings pro even

Bij de potproeven zijn veel planten uitgevallen. Be voorbe—

handeling van d.e planten of de eigenschappen van de schra—

le grondsoort (Katerveen) kunnen hiervan de oorzaak zijn

geweest. Be kiemplantjes zijn opgekweekt op gewassen rivier—

zand en daarbj tweemaal bemest. Bj de inzet van het expe-

riment maakten de planten een redelijk gezond.e indruk. Do

planten van Rumex acetosella zijn op Katerveen met een pH

van 4.8 rechtstreeks uit het kiembakje gepoot. Ook bij de—

ze eerie zijn echter veel planten uitgevallen. Daar de f out

random verdeeld. is —van alle drie de soorten zijn over do

hele linie planten uitgevall'en— en het experiment met twee

personen is ingezet, is eon zgn. 'pooteffect' niet waar—

schijnlijk. Met name do vochtvoorziening van het katerveen

is gedurende het gehele experiment een probleem geweest

(zie ook Do Leeuw, 1980). Door irreversibele indroging
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vooraf gaande aan het experiment kan hot vochtabsorbe—

rend vermogen sterk achteruit gegaan zijn. Bovendien zijn

gedurende d.e eerste weken na de inzet in do kas hoge tern—

peraturen gemeten. Het is dan ook het meest aannemelijk

do hoge uitval te wijten aan de eigenschappen van het

Katerveen.

Door d.e hoge uitval en do grote spreiding per pot

kunnen slechts enkele conclusies getrokken word.en. Onder

voedselarme condities lijkt fosfordeficintie te leiden

tot afname van het gemid.delde drooggewicht van Rumex ace—

tosella, R. acetosa en R. crispus. Hot gemiddelde droog—

gewicht van met name R. acetosa en R, crispus neemt af

ten gevolge van resp. kaliurn, stikstof en calciurndefi—

cintie. Over do invloed van do pH op do groei van de

onderzochte soorten kan geen uitspraak gedaan worden. Tus—

sen de reeks met een pH van 4.8 en die met een pH van 5.8

zijn weinig verschillen gevoncien. Bovendien is de pH van

het bekalkte Katerveen gedurende de groeiperiode van elf

weken gedaald en zijn er tussen de potten aanzienlijke pH—

verschillen gemeten. Deze zgn. secundaire pH—daling is

tevens door De Leeuw (1980) waargenomen.

Watercultures

Fosforexperiment. Be groei van Rumex acetosella

en R. acetosa wordt in het P—experiment niet significant

beinvloed door do concentratie van fosfor. Wat betreft

R. acetosa is dit in tegenspraak met de resultaten van

eerder uitgevoerde experimenten (Rorison, 1968). Een moge—

lijke verkiaring voor deze afwijkende reactie zou kunnen

zijn, dat binnen een soort standplaatsvers,phillen leiden

tot aanzienlljke variatie in reactie op bpaalde nutrin—

ten (Bradshaw et al, 1960b; Gigón & Rorison, 1972; Atkin-

son & Davison, 1973). Echter. ook hot feit dat R. acetosa

tweehuizig is, zou kunnen leiden tot verschil in reactie

op do fosforconcentratie (Van den Berg, 1982).

Do reactie van Rumex obtusifolius komt overeen met

gegevens uit de literatuur. Het drooggewicht van de

spruit was bij 0.0031 ppm P 54% van het maximum (bij 31
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ppm P) en de wortel/spruit verhouding vorand.erd.e sig-

nificant (p<.0l). Atkinson en Davison (1973) toond.en aan

dat do concentratie fosf or vooral grote invloed uitoefent

op de verhouding wortel/spruit van R. obtusifolius. De

rode pigmenten in de bladnerf, die duideUjk tot uiting

kwamen bij een I'osforgift van 0.31 ppm, zijn toe te scKrj—

yen san een verhoging van de concentratie leuco—antocya—

nicle, die gerelateerd is aan een toename van cie concn1r—

tie carbohydraten, hetgeen eveneens een uiting van foslor—

deficiöntie is (Atkinson, 1973).

Do reactie van Rumex crispus is vergelijkbaar met die

van R. obtusiI'olius. Bij de laagste twee fosforconcentra—

ties waren do planten die geoogst werden nauwelijks groter

dan kiemplanten bij de aanvang van het experiment. Blj een

concentratie van 0.0031 ppm.'P was bet drooggewicht van do

spruit slechts 33 van hot maximum, dat bij 31 ppm P bereikt

werd. Evenals de planten van R. obtusifolius vertoonde R.

crispus bj 0.31 ppm P symptomen van fosfordeficintie.

Clarkson (1967) voerde een vergelijkbaar fosforexpe—

riment uit, waarbj echter do groei van enige Agrostis

soorten bestudeerd word.. Verschil in groeisnelheid. bloek

do oorzaak to zijn van het feit dat do grooi van do one soort

sterkor dan de andero beinvloed werd door do concentratie

fosfor. Toch bereikte de snol groeiende Agrostis stoloni—

I era bet maximalo drooggewicht bj dezelfde concentratie

fool or als A. setacea, een langzame groeier. Mogolijk benut

A. stolonifera als 'opptunist het opgenomen fosfaat

direct voor d.e groei, terwiji A. setacea bij hogore fool or—

concentratie d.m.v. luxe consurnptie resorves aanlogt. De

concentratie anorganisch fosfaat zou bij langzame groeiers

dan 00k hoger moeten zijn don bj snelle grooiors. Dit word

bevestigd. door Nassery (1971) voor o.a. Rumex acetosa, in

desbetreffend ond.erzook als snelle groeler beschreven, en

Deschampsia flexuosa, een langzame groeior.

Of in dit experiment do groeisnelheid van de vier

Rumex soorten een belangrijke rol speelt is moeilijk to



zeggen, omdat slechts gekeken werd. naar het droog— en vers—

gewicht van de planten onder verschillende condities. Daar—

naast is uit verder onderzoek bekend. dat de groeisnelhed.en

van Rumex obtusifolius, R. acetosa en R. acetosella weinig

uiteen lopenci zijn.(Grime & Hunt, 1975).

Stikstofexperiment. In de NH- en de N03 —reeks

word.t do groei van Rumex acetosella, R. acetosa en R. ob—

tusifolius significant beinvloed door de concentratie stik—.

stof (p<.0I). Bij R. acetosella neemt het drooggewicht van

de spruit bij de laagste concentratie NH4 en N03 af tot

resp. 17% (100% bij 11.20 ppm NH) en 18% (100% bLj 56.00

ppm N03). Het drooggewicht van de spruit van R. acetosa

is bij d.e laagste concentratie slechts 15% van het maximum,

dat bij een gift van 56.00 ppm N bereikt wordt. In de N0-

reeks is bij 0.09 ppm N het drooggewicht slechts 9% van het

maximum (100% bij 11.20 ppm N03).

R. obtusifolius veitoont bij een NH gift van 56 ppm

N symptomen van toxiciteit. Het maximale drooggewicht van

de spruit wordt bereikt bij 11.20 ppm NH. Evenals bij de

leagste twee N03 concentraties waren bij de laagste twee
NH+ concentraties de geoogste planten nauwelijks groter

dan kiemplanten. In de reeks met N0 als stikstofbron lijkt

het maximale drooggewicht nog niet bereikt. Volgens Martha—

br (1937) ligt het optimum van R. obtusifolius bij 168

ppm N als N03 de stikstofbron is; bij NH4 alsN—bron is

het optimum over een traject verspreid, ni. van B'i- tot

168 ppm N.

Om de resultaten van dit experiment te kunnen inter—

preteren zal naast het —geringe— verachil in groeisnel—

heid van de drie Rumexsoorten abs verk1aing vercier onder—

zoek gedaan moeten worden naar andere verkiaringen.

Do Vorm van Stikstof. De voorkeur voor

NH44 of N03 als stikstofbron is bij Rumex scetosella, B.

acetosa en R. obtusifolius alleen uit uiterlijke kenmerken

af te leid.en. De planten van R. acetosella maakten bij



zowel de NO— ale de NH+_serie een gezonde indruk. In

dit experiment lijkt bj deze soort geen voorkeur voor

N03 of NH te bestaan.

Ret worteistelsel van Rumex acetosa had bij de hoog—

ste NHj+_concentrtie een enigszins beperkte horizontale

ontwikkeling, in tegenstelling tot do planten met N03 ale

stikstofbron. Uit ond.erzoek is bekend dat de wortelpene-

trat:ie en het drooggewicht van R. acetosa bij NH+ ale

atikotofbron afncmcn t.o.y. planten met N03 ale etik—

stofbron (Gigon & Rorison, 1972). Geconcludeerd. kan wor—

den dat ook in dit experiment R. acetosa een lichte voor—

keur voor N03 als stikstofbron vertoont.

Verschijnselen van NH4+_toxiciteit kwamen bij Rumex
obtusifolius tot uiting btj de hoogste— en op een na

+hoogsto concentratie NH . Hot worteistelsel, dat door d.e

vele korte zijasjes sterk horizoritaal ontwikkeld. was, had

een lichtbruine kleur. De bladrand van het vaalgroen go—

kleurde blad. was omgekruld.. Bij de hoogste concentraties

N03 maskten do pianten eon gezond.e indruk. Uit de resul—

taten blijkt dat R. obtusifolius een voorkeur voor NO

als stikstofbron heeft. Dit word eveneens gevond.en door

Marthaler (1937).

Do pH van do voedingsoplossing werd. in de NH—reoks

het meest beinvloed. door Rumex obtusifolius en R. acotosa.

Dezo soorten zulien ter correctie van de ionenbalans re—

latief veel H+_ionen hebben uitgescheid.on, weardoor do pH

is godaald (Gigon & Rorison, 1972). Bij R. acetosolla word

oen zeer geringe d.aling van do pH gemoton. Mogelijk heeft

bij deze soort, die volgens Grime on Hodgson (1968) tot do

strikt kalkmijd.endon moot wordon gerekend, NH—adaptatie

plaatsgevoncien (Haynes, 1978).

In de N03-reeks is slechts clrio vier maal eon go—

ringe stjging van de pH o.i.v. Rumex obtusifolius geme—

ten. Een verkiaring hiervoor zou kunnon zijn dat on.der

N03—voeding 0H—ionen worden uitgescheidon ter correctie

van de ionenbalans (Haynes, 1978).
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Beperkingen

Bij de interpretatie van de resulteten van experimenten die

uitgevoerd zijn op watercultures is voorzichtigheid geboden.

Ondanks het feit dat de voedingsoplossiflg een .'tweemaal

per week ververst word, verandert de concentratie van stik—

stof of fosfor in de loop van de week, afhankelijk van de

beginconcentratie en do opnamesnelheid van de soort. Soor—

ten mt grote ki.mp1cinten en een hoe opnamesnelheid. zijn in

het nad.eel, omdat met name tegen het einde van het experi-

ment de concentratie verder afgenomen is dan bij soorten

met kleine kiemplanten en een geringe opnamesnelheid (Pi—

gott, 1971).

Ook het verschil in zaadreserve van de onderzochte

soorten kan bj studies als deze de resultaten beinvloedefl

(Rorison, 1969). Daarnaast kan tevens de manier waarop de

planten opgekweekt zijn gedurende de eerste weken van het

experiment tot verschil in reactie leiden (hot naijlinsef—

feet). Een langzasm groeiende soort zou buy. op potgrond

d.m.v. luxe consumptie reserve's kunnen aanleggen, die san—

gesproken word.en in situaties wasrin bepaalde voedingsstof—

fen slechts beperkt beschikbaar zijn.

Eon continuing flow waterculture (zie Loneragan, 1967),

waarbij pas geoogst wordt als hot zaadkapi..taal is uitgeput

en een steady state bereikt is —na ongeveer tien weken

(Rorison, 1969)— zou genoemde beperkingen kunnen verminde-

ren. Door zowel het begin— als het eindgewicht per p1ant

te bepalen en bovendien tussentujds enige planten te oog—

sten, zou per plantensoort en per cond.itie een groeicurve

geconstrueerd- kunnen worden.

In de resultaten van de experimentefl'ziifl significante

verschillen aangetoond, waarcloor wel enige conclusies ge—

trokken mogen worden.

Mogelijke Oecologische Betekenis

Uit de resu1ttefl van cle experimen ten op watercultures

blijkt dat de onderzchte soorten duidelijker reageren



op variatie van d.e stikstof concentratie dan op variatie

van de fosforconcentratie. Dit is echter eon algemeen ver—

sohijnsel (Bradshaw et al, 1964).

lloor planten uit een voedselarm milieu is eon lage

groeisnelheid. —ook bj hoge beschikbaarheid van voedings-

stoffen— veelal een waarborg om zich to kunnen hand.haven

(Rorison, 1968). Rumex acetosella, een soort van zandige

tot lemige gronden (Grime & Hodgson, 1969; Westhoff & Den

Held, 1969) heeft echter een groeisnelheid die niet duide—

lijk lager is dan die van de andere Rumex soorten (r1me &

Hunt, 1975). Eon andere 'eigenschap' dan do groeisnelheid

zal wellicht verantwoordelijk zijn voor het feit dat deze

soort bij lage concentraties N en P relatief het minste

afneeint in drooggewicht spruit. Verder onderzoek zal uit

moeten wijzen welke die 'eigenschap' is en of hierbij luxe

consuinptie eon rol speelt.

Rumex acetosa, een soort die voorkomt op matig tot

zeer voedselrijke gronden, neemt met name wat stikstof be—

treft een tussenpositie in in reactie op verandering van de

N en P concentratie. Aihoewel lagere concentraties •stikstof

en fosfor verdragenworden, is uit eerder onderzoek bekend.

dat deze soort met eon brede edafische tolerantie zich als

een opportunist gedraagt, hetgeen wil zeggen dat do opge—

nomen voedingsstoffen direct voor de groei benut worden

(Nassery, 1971).

Rumex obtusifolius en R. crispus zijn beide soorten

van een ruderale, veelal stikstofrijke standplaats. Do

groei van deze soorten wordt in de N en P reeks sterker

beinvloed door lagere concentraties dan do groei van de

reeds beschreven soorten. Desalniettemin is de tendens bij

de vier qua stand.plaats duidelijk verschillende soorten

gelijk; bij lagere concentraties fosf or en stikstof neemt

het drooggewicht van de spruit af. Het is mogelijk dat

evenals Agrostis stolonifera en A. setacea (Clarkson,

1967) de vier Rumex soorten het maximale drooggewicht bij

ongeveer dezelfde concentraties fosfor en stikstof berei—

ken. Dit zou betekenen dat aan R. obtusifolius, R. acetosa

en R. acetosella geen ind.icatorische waarde voor de macro—
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nutrifltOfl N en P toegekend kan worden. Rumex crispus be—

zit geen inclicatorische waard-e voor P.

Dit onclerzoek is er in geslaagd enig inzicht te ge—

'v-en in de begrippefl voedselriik en voedselerm in relatie

tot Rumex acetosella, B. acetosa, R. obtusifOliUS en B.

crispus. Echter ook Kalium en wellicht Calcium en Magne—

siUfli zouden een balangriike rol kunnen spelen bij het wel

of niet voorkornen van een van de vier Rumex soorten. De

van cie Kumex soorLn. cii

dan ook verder getoetst moeten worden. In eerste instantie

wordt gedacht asn experimenten wasrbij de concentratie K

gevarieerd word.t. Als blijkt dt cle onderzochte soorten

ook voor Kalium geen
indicatOrische waarde hebben, zou-

den verschilleflde macronutrienten in combinatie gevarieerd-

kunnen worden. DaarnaaSt zouclen experimenten waarbj óon—

currentieversChiieh1 bestudeerd. word.en wellicht kunnen

leid.en tot een definitieve uitspraak over de in. dit onder—

zoek getoetste
van Rumex

acetosella, R. acetosa, R. obtusifOllUS en R. crispus.
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Bijiage A

Tabel A.

Sairienstelling van d.e Oplossing met Sporen—

elementen, waarvan I ml werd toegevoegd per

10 liter Voedingsoplossing.

Element ppm

Mn .6

B .5

Zn .08

Cu .025

Co .005

Mo .035

Na .23

Tabel B.

Bekalking van Katerveen
1)

Ca(OH)2 (g) per pH na 3 dagen
droog Katerveen

0 2.81

1L40 3.11
2.80 3.81

4.20 4.28

5.60 5.08

8.40 5.52

14.40 6.24

22.40 6.58

34.80 7.13

40.00 7.39

Noten: 1. Zie Figuur I

2. De hoeveelbeden zijn bepaald a.d.h.

van De Leeuw (1980) en gegevens 3e

jaarscursus plantenoecologie 1978.



-Bijiage A-

Tabel 0.

Gemiddelde en Standaarcl.deviatie (g) van het Droog-

gewicht van de Spruit van Rumex acetosella, R. aceto—

sa en R. crispus bij een pH van Katerveen van 4.8 en

bij sen Voed.ingsoplossing die compleet of deficint

aan P, N, K of Ca is.

Soort

Conditie R. acetosella R. acetosa R. crispus

o x 1.80
1) 3.06 2.84 3.18 21.Ll7 0.59

sd 1.32 1.73 1.36 2.37

n=2 n=k n=4 n=3 n=1 n=1

-P x 0.56 0.93 0.36 0.30 0.30 0.35

sd 0.29 0.63 0.24 0.19

n=4 n=3 n=4 n=4 n=1 n=1

-K x 2.59 1.05 1.51 2.65 2.72 2.00

sd 1.86 0.62 0.87 1.36 0.02 1.42

n=k n=4 n=5 n=3 n=2 n=2

-N x 4.21 2.83 2.52 1.90 1,33

ed 2.68 1.46 0.72 1,43 1.95

n=2 n=4 n=4 n=4 n=4

—Ca x 3.45 3.32 2.78 1.56 3,84 13.91

sd 3.26 0.92 2.54 0.78 1.57 1.29

n=3, n=4 n=3 n=5 n=3 n=2

Noot: 1. De proef werd. in d.uplo uitgevoerd, per bakje

worcien het gemiddeld.e (x) en de stand.aardde—

viatie (sd) vermeld.



—Bijiage A—

Tabel B.

Gemiddelde en Stand.aarddeviatie (g) van het Droog-

gewicht van de Spruit van Rumex acetosella, R gcet—

sa en R. crispt hij een pH van Katerveen van 5.8 en -

bij een voed.ingsoplossing die compleet of deficint

aan P, N, K of Ca is.

SuoiL

Conditie R. acetosella H. acetosa R. erispus

o x 3.25
1) 4.11 0.44 4.51 4.27

sd. 1.25 1.33 — — 1.70
n=3 n=3 n=1 n=1 n=2

—P x 1.23 0.91 0.33 0.92 0.73 0.68

sd. 0.11 0.16 0.26 0.62 0.11.5 0.23

n=2 n=4 n=2 n=3 n=3

—K x 0.93 2.28 0.42 0.95 0.80 1.02

sd. 0.52 0.42 0.47 0.49

n=4 n=1 n=1 n=2 n=3 n=4

—N x 2.31 4.00 1.68 0.08 0.58

sd 1.16 1.66 0.94 — —

n=3 n=2 n=2 n=1 n=1

—Ca x 3.50 1.80 0.62 1.69 1,65 3.20

sd. 1.09 1.04 0.06 1.32 0.88 3.35

n=3 n=4 n=2 n=4 n=5 n=4

Noot: 1. Zie Tabe]. C.



—Bij].age A—

Tabel E.

pif—verloop van Katerveen van tien Eminers met een

pH van oneveer 4.8 en tien Emmers met eon pH van

ongeveer 5.8.

Emmerar. pH na 3 pH na 11 pH na 11

d.agen weken wekenl)

1 4.68 3.85 4.15

2 4.67 3.85 3.85

3 4.46 3.94 3.91

4 4.37 4.15 4.30

5 4.50 4.20 4.20

6 4.54 3.92 4.24

7 4.71 4.19 4.16

8 4.44 4.16 4.09

9 4.60 4.19 4.05

10 4.32 3.98 - 3.99

11 5.73 5.15 5.60

12 5.23 4.70 5.00

13 5.69 5.35 5.40
14 5.72 5.55 5.30
15 5.69 4.95 4.85

16 5.58 4.75 5.15

17 6.14 5.25 5.35
18 5.79 5.30 4.95

19 6.44 4.90 5.15

20 6.08 4.85 4.90

Noot: 1, Er werd op twee plaatsen in cle

emmer een monster genomen.



Bijiage B

(Het Fosf or Experiment)

Tabel F.

Gemiddelde en Stand.aarddeviatie (g) van het Droog—

gewicht van de Spruit van Rumex acetosella, R. aee—

, H. vbLusirvliub R. iipu u 21 Dii b
verschillende coneentraties Fosf or.

Soort

Concentratie R. aceto— H. aceto— R. obtu— R. ens—
Fosfor (ppm) sella sa sifolius pus

31 i 0.42 0.29k 0.83 0.94

sd. 0.17 0.14 0,25 0.30

3.1 x 0.35 0.21 0.81 0.79

Sd. 0.11 0.06 0.22 0.13

0.31 x 0.30 0.25 0.55 0.54
sd. 0.13 0.07 0.20 0.08

0.031 x 0.25 0.33 0.38 0.36

sd. 0.12 0.15 0.10 0.04

0.0031 x 0.29 0.26 0.45 0.31

sd. 0,07 0.09 0,14 0.08

Noot: N is in elke eel 8, bj n=7.



—Bj1age B-

Tabel G.

Gemidd.elde en Stand.aard.d.eviatie van het quotint

Drooggewicht Worte]./Drooggewicht Spruit van Rumex

acetosella, R. acetosa, R. obtusifo1iu en R.

na 21 Dagen bij verschillende concentraties Fosf or.

Soort

Concentratie R. aceto— R. aceto— R. obtu— R. ens-.

Fosfor (ppm) sella sa sifolius pus

31 i 0.25 0.38k 0.23 0.26
sd 0.07 0.10 0.04 0.03

3.1 x 0.30 0.33 0.25 0.30
sd 0.09 0.10 0.02 0.02

0.31 x 0.38 0.43 0.46 0.63

sd. 0.15 0.14 0.05 0.08

0.031 i 0.42 0.43 0.70 0.97

ed. 0.11 0.11 0.16 0.09

0.0031 0.43 0.52 0.79 0.87

ed 0.05 0.15 0.17 0.14

Noot: N is in elke eel 8, bij n=7.



Bijiage C

(Hot Stikstof Experiment

met NHk)

Tabel H.

Gemid.d.elde en standaard.deviatie (g) van hot Droog—

wieht rfl Upruit van flumex aceto5ella, fl. aceto—

en R. obtusifolius na 33 d.agen bij versehillende
concentraties Stikstof, ala NH.

Soort

Concentratie R. acetosella R. acetosa R. obtusi—

N (ppm) folius

56.00 0.20 0.32 0.96

ad. 0.05 0.08 0.33

11.20 x 0.22 0.29 0.86

ad 0.09 0.05 0.30

2.24 x 0.19 0.23 0.34

ad 0.11 0.06 0.03

0.45 x 0.10 0.10 0.14

sd. 0.06 0.03 0.03

0.09 0.04 0.05 0.05k

sd 0.01 0.01 0.01

Noot: Voor R. acetosella n=6

Voor R. acetosa en R. obtusifolius n=8, bij n=7



-Bij1ae ,C—

Tabel I.

Gemiddelde en Standaarddeviatie van het quotint

Drooggewicht Wortel/Drooggewicht Spruit van Rumex

acetosella, R. acetosa en R. obtusifolius na 33

Dagen bij verschillende concentraties Stikstof, als

NH4.

oort

Concentratie R. acetosella R. acetosa R. obtusi—

N (ppm) folius

56.00 0.22 0.18 0.24

sd 0.05 0.011 0.05

11.20 x 0.17 0.21 0.37

sd. 0.04 0.05 0.06

2.24 x 0.36 0.53 1.00
sd 0.05 0.11 0.13

0.4.5 0.69 1.10 1.23

sd 0.09 0.18 0.35

0.09 0.94 1.49 1.88'

sd. 0.14 0.37 0.75

Noot: Zie Tabel H.



Bijiage P

(Het Stiketof Experiment

met N03)

Tabel J.

Gemiddelde en stand.aard.d.eviatie (g) van het Droog—

gewicht van d.e Spruit van Rumex acetosella, R. aceto—

en R. obtusifolius na 33 dagen bj versehillende
concentraties Stikstof, als N03.

Soort

Concentratie R. acetosella R.acetosa R. obtusi—

N (ppm) folius

56.00 0.211) 0.29 0.95

sd. 0.07 0.08 0.27

11.20 0.19 0.36 0.68
sd 0.13 0.10 0.13

2.2k x 0.12 0.27 0.31

sd. 0.07 0.07 0.06

0.k5 x 0.092) 0.08 0.10

sd 0.0k 0.03 0.0k

0.09 x 0.0k 0.03 0.05

sd 0.02 0.01 0.02

Noten: Voor R. acetosella n=6, behalve bj 1. n=3 en

bij 2. n=5.

Voor R. acetosa en R. obtusifolius n=8.



—.t]Jiage 1)-

Tabel K.

Gemiddeld.e en Stand.aardd.eviatie 'van het quot1nt

Drooggewicht Wortel/Drooggewicht Spruit van Rumex

acetosella, H. acetosa en R. obtusifolius na 33

Dagen bij verschillend.e concentraties Stikstof, als

N03.

oort

Concentratie R. acetosella R. acetosa H. obtusi—

N (ppm) folius

6.O0 0.29 0.36 0.23

sd 0.11 0.05 0.01l

11.20 x 0.29 0.29 0.29

sd. 0.09 0.04 0.05

2.24 x 0.36 0.62 1.09

sd. 0.07 0.06 0.19

0.45 0.68 1.19 1.37

sd 0.13 0.21 0.46

0.09 x 0.79 1.34 1.51

sd 0.25 0.37 0.33

Noot: Zie Tabel J.



Bijiage E

Tabel L.

Bepaling N Totaai en NH (mg/i) in Voedingsopios—

singen met reep 56.00 ppm N en 2.211. ppm N, in de

vorm van NH+. Be Bepaling word gedaan na viii' Dagen

beiuchten met ais Fytimeter R. acetoselia (n=6).

Conditie N—totaal NH

56.00 ppm 10.38 10.211.

2.211. ppm 0.05 0.00

0.00 ppm 0.05 0.00



Bijiage F

(De Statistische Verwerking)

De Btatistische analyses werden uitgevoerd m,b.v. het

SPSS programma (Nie, Hadlai Hull, Jenkins, Bteinbrenner &

Best, 1975).

Op d.e data verkregen met de experimenten op water—

cultures werd een énweg variantie—analyse uitgevoerd.

Een variantie—analyse mag worden uitgevoerd als aan de

volgende voorwaarden is voldaan (Winer, 1971; Little &

Hills, 1978):

1. De tout is random, onafhankelijk en normaal verdeeld.

2. De varianties van de verachillende monsters zijn homogeen.

3. De varianties en de gemiddelden van de versehillende

monsters zjn niet gecorreleerd.

11-. De hoofdeffecten zijn additief.

Bartlett's test (Little & Hills, 1978) toetst ae ho—

mogeniteit van de varianties. Ala do varianties niet homo—

geen zijn, kan de data getransformeerd worden. Mogelijke

transformaties zijn:

1. Transformatie naar log x: ala do gemiddelden in een be—

paalde verhouding tot de standaarddeviatie staan, Om

negatieve waarden te vermijden, wordt vaak naar log (lOx)

getransformeerd.

2. Trarisformatie naar Vx: voor analyses van experimenten

betreffende tellingen.

3. Thansformatie naar arcsin x: ala de data in percenta-

ges uitgedrukt zijn.

De data van do experimenten op watercultures werden

getransformeerd naar log (lOx). Omdat van de kiemplanten

het gewicht bij aanvang van de proef niet bepaald is en

daarom de relatieve toename in droog— en versgewicht niet

berekend. kon worden, is het niet zinvol naar de verschlllen

tussen de soorten te kijken.


