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Samenvatt

Aan hot onderzook lagen twee vragen ten gronslag:
1Is de dood van do gastheer aanloiding
tot ernstige verandringen of
zelfo de dood van Rhinanthus,is doze in staat binnen korte tijd

eon nieuwe gastheer te vinden en maakt hot ult in welk stadium dit
gobeurt?
2:°Is R.werkelijk zo gevoellig voor een (relatief geringe)
vormindering

van do lichthoevelhjd?
Om dit te onderzoeken word van gehechte R. op vorschillonde tijdstippei
de gastheer afgenomen (gedood).
Bovendion word aan gastheerloze R. een gastheer aangeboden,
En tenslotte word van eon gehechto R. eerst do gastheer gedood on
vervolgens een nieuwe aangeboden.
De resultaten lioten zion dat:
a.Het afnemen van do gastheer direct na de hechting in do dood van
resulteer! terwiji het op een later tijdstip (14 dagen na hechting)
geen meetbaar effect moor heeft.
b.Een R. die op een later tijdstip een gastheer govondon heeft do reedE
oerder gehechte R. niot moor inhaalt.
c.Eon R. waarvan de gastheer gedood is,wanneer hij de ingreep overleef-t
wel haustoria op een niouwe gastheer kan vormen..
En dat er (ook al gezien pt a.) goon verschil tussen deze H. en norme
gohechte R. te zion is.

Om doze vraag to beantwoorden word R. gekweekt op eon gastheer
die
omdat hij een schaduwplant is een (niet al to extreme) vermindering
van de verlichtingssterkte kan doorstaan nder dat zijn groeisnelhejd
en dus het uiteindelijke droge stof gohalto hierdoor vermindert.
Er word gebruik gemaakt van Impatins parviflora.
De planten werden gekweekt bij ongeveer 20.000 ha en 50% hiervan.
Re suit at en

a.Het droge—stof gehalte van I.P. is bij beide lichtregimes golijk.
b.Het droge stof gehalte en ook de afmotingen van R. werden bod.uidend
minder (dit geld zowel voor gohechte als voor ongehechte H.).
c.De vermindering in groei die I.F. ondorvond ten gevolge van do halfparasiet,was bij do gereduceerde verlichtingssterkte ook veel kleiner

-----.------—11-

Inleiding

Al lange tijd is bet bekend dat de Grote Ratelaar,Rbinanthus serotinus

(voortaan aan te duiden met L)tot de balfparasieten gerekend moet
worden(Decaisne 1847).
Dat

wil

zeggen dat

bij

bladgroen bezit en derbalve in staat is tot
fotosyntbese,maar voor (een gedeelte van)zijn anorganieche stoffen
en/of water op andere planten is aangewezen.
R. bedient zieb van beobtplaatsen (baustoria—van haustus bet sobeppen

of puttënvn water)op bet wortelstelsel van zijn buurplanten om zieb
van

deze

stoffen te voorzien.

Afezien van de fysiologiscb interessante aspecten hiervan,wordt ook
de oecoloog die ziob bezigboudt met H. of vegetatiea waarin H. voorkomt,
geconfronteerd met vraagstukken die met daze levenswijze samenhangen.

a

Zoalo;
t4oe beinvloeden gastheer en parasiet elkaar wederzijds en in walk

stadium van de ontwilckeling is deze invloed het sterkst?

—

Hoeveel planten en van welke soorten kttnnen er eirenlijk ala

zasthoer functioneren7(Wilkins 1963)
e7lat veroorz,akt bet plotselin sterk in a2mtal toeieen van ?.
'-ebieden die ioor Staatsbosbeheer in beheer renoen worden en

in

wat is ci' de oorzaak van dat daze aantallen na enirre (ong.12) jaren

weerterug lopen (Nanninga 1980)

—En tenslotte wat

i3

de oorzaak van

bet

p1otseline uitdrocen en sterven
van grote aantallen kiemplanten van R.,dat onderzoekers,die zich met
de populatiedynamica van R.bezighouden, tegenkomen?(v.Dieten 1974)
Sen aantal van deze vragen lijkt eenvoudig to beantwoorden
door een spade in de grond te stekon en te kijken.
leder die ooit een slink begroeid stuk grond (grasmat) heeft omgespit,
snapt waarorn Harper (1977)het onderzock naar do interacties in de
onontwarbare oppervlak1cige wortelmat aanauidt als "The Ecologist'
Nightmare".
Het lijkt
onvermijdelijk,te traebten daze versehijnselen,
in niet natuurlijke omstandigheden,zoveel mogelijk cetsoleerd te
obs erveren.

Hoewol waarneminren in bet veld van onnohatbare wctarde blijvon,om
bovenenoemde laboratoriumproeven to sturen en te bo-oleiden.
In het ondorzoek dat op de volgende bladzijlen he:;chrovon worcit, is

een antwoord os aen aantal van de bovenstaande vraj0n te vinden.

4

—III- Vraagstelling
Zoals bij vele andere zaadplanten wordt bij H. vaak
waargenomen dat
in het voorjaar op bepaalde plekken enorme aantallen
kiemplanten
staan,die in do loop van hot seizoen stork worden
gereducoerd tot
slecht8 enkele voiwassen exemplaren,
Hot is opvallend dat zeer veel kiemplanten kort nadat
ze boven de
grond zijn gekomen plotseling (zonder bovengrondse
sporen van
aantasting)afs-terven, (v.Dieten 1974)

dit misschien planten die geen gastheer gevonden bebben,of
waarvan do gastheer beschadigd of gestorven is?
Viel is bet bekend dat H. kan groelen
zonder gas theer (zie "Resiiltaten)
on da-t deze pianten(pL—)in vitro zelfs tot bloei en zaadzettjp; komc
Zijn

maar
wel

bet is aan te nemen dat

ebecbte soortgenoten(R+)

deze planten, die veel kleiner
in de nataur

gaan
Over

snel

ten

onder

zijn dan

zuilen

het algemeen echter zullen R. planten reeds voordat de spruit
boven do grond is verschenen haustoria hebben gevormd (Ter Borg C)7)

Wanneer men b1 potDroeven zorgt dat hecbtin eerst
p1aatsvjdt
als er reeds enie bladeren zijn ,is bet opvallend boe enorln

stork

de reactie van de narasiet hiero is (Kiaren 1q75 en dit ve5i
waarbij aanetekend dient te worden dat twee ha1f
tom vrvsn
do data ;vaarop do eerste haustonia gevorind zijn eon week it
clkaar liggen ,nog tijdens do bloei cpvailepde verschj1en vertoen

(Wilkens 1963).
Zou nu bet omgekeerde ook waar zijn, dus; Zou de dood
van cen nas theer
een effect van vergelijkbare sterkte op H, hebbi-ì?

In he kort kornt hovenstaande neer op do vo1ende 1rraansteiijn(&)
IS BE DOOD VAN BE GASTHEER

AANLEIDING

TOT ER1'ISTIGE VERANDERINGEN OF ZELFS BE DOOD VAN
H,IS E IN STAAT
BINNEN KORTE TIJD BEN NIEILVE GASTHEER TB VINDEIT EN IIAAKT HET HIT

IN VTELK STADIULI BIT GBEURT?

(-

R.populaties kannen slecht teen hernestinr
1°31),
Hot reeimatig bemeeten van eon nerce?I ,h1 kt zo1 con effectjeve
rne-tho'Je to ziin om H. to hestriden,

Bit ondanks bet felt dat d H,

piunten

die na flj r

benecte plaatsen aanwezi waren, OpanlJend roep vpen
zaud produceerden dan die van onbemeste plaatsen,

rc--

op

e ao-

/

Do oorzaak van

hot

negatieve effect van bemesting moet dus waarschijnlijk in een verhoogde concurrentje gezocht worden.

Ale b.v. de relatieve toename van do bovongrondse groel
bij de omringend
planten groter is dan bij R.,dan resulteer dit
voor de halfparasjot
in eon kleinere hoeveelhejd licht.
Di-b stemt overeen met de bevindingen van Busser(1970)dje

gastheren,

en R. so]J-tajr en in combinatie aan een bemestingsreeks
onderwierp
,

en vaststelde dat bet effect hiervan op de gastheerplant veel

sterker was dan op R.

aar,wi1 dit als

verk1arin voor bet

hovenenoernde verschijnsel
aanvaardbaar zijn,rnoet eerst nog een andere \rraag bean±woord

w or den4

IS R. 7EREIjK ZO GEVOELLIG VOOR EEN (RELATIEF
GERINGE) VEPIIINDERING
VAN BE LICHTHOE1TEEL}jEIp7

6

-IV—

Hot Onderzoek

Hot is hot oonvoudigste de vragen apart to behandelen.
—1—

Is do dood van eon gastheer aanleiding tot
ernstige voranderingen of zelfs do dood van H.?
Is R, in staat binnen korte tijd eon nieuwe gastheer to vinden en
maakt het uit in welk stadium dit gebeurt?
Materiaal en methode.
a.De klimaat kamer.
In ers-te instanije

wer5e aile

Droeven

aitsevoerd n eer

klimaat :camer, innesseld op een renisie dat bij eerdere proevon
sunsti was debleken. voor bet kvieken van R. (Klaren 1Q75).
Te weten:Licbt—20.000 Lax. (zie ?Licbt1);Fotcrerjop1c
Dagtemperatuur_20°c(la-ter veranderd n 1300. ,csuuemperai1r_
Relatieve lachtvocbtipdsejd (F. V. )da 70;R.V.nacbt 80.
,

Gedurende do gehele proefperiode werd de working van de klimaat kamer

geregistreerd.
b.De potgrond.
Laar ook onderzoek van v/ortelstelsels (d.m.v. uitspoelen) op bet

proramma stcnd,was eeri

fijnkorrelige
rond ewensi.
Eij vorie onderzoeken was eobter ebleken dat R slecht .rooide
op rond waaraj-L alle rrovo elementen uitezee1 '"oren (Looter

\j6)
Omdat it seweten werd aan de acnteuiLan van de stract'n- van
do rond,werd etracht dez met een z., Soil Ccnditoner (Airotil)
te verbeteren sodat er toch met ezeefde rond ewerkt kon worden.
Enire maanden voor de aanvanr van de bier bescbreven
experimenten worden een nantal drcndmensels ,sl dan niet onder

toevoe'zind van dit rrodact inezet en vervolgens
lIe

regelmatig begoten.

bij deze proef betrokken mengoels waren:Heideontginningsgrond uit

Zeyon. b.i.d, maar met 1% Aerotil. c.Tuingrond.
Aerotil. e.Een mengsel van 1 volume deel a

met

1

d. i.d. met 1%
volume deel c.

f. i.d. met 1% Aerotil. (X'jJ)
Aan het monster dat bij deze proof do geringste klink vertoonde werd

om het humusgehalte van de grond te verbeteren nog
gezeefde compost toegevoegd.

volume deel

Orn dit mengsel op zijn merites ale kweekmedium te beoordelen werden
ook enige parallel experimenten gedaan op uitsluitend tuin/esgrond
(zonder aerotil due) en op traditionele potgrond (een bemes-t mengeel
van
vol.deel turf met
vol. deel zand).
In principe werd iedere dag (naar behoofte)wa-ber gogeven en worden
1

1

do potton tijdens de proef twee maal bemest (lx Hoagland,lx Coliwell).
-7

Toen do planten op hot gokozen grondmengsel zeer slecht bleken te
groeien en hot leek aloof ze kenmerken vertoondon die wezen op een to
lage bodem—pU,werd doze onderzocht.

Vervolgens word eon methode gezocht om deze te verhogen.
Hot effect word boproefd van do toovoeging van toenemende hoeveelheden
van resp. Dolokaik,Kalkmergel,MgO en Ca(OH)2.

Tenslotte werdon de potten begoten met een kalksuspensie die Ca(OH)2
en MgO bevatte en na onige tijd de pH weer gemeten.
Om to zion of hot uitspoelon van de worteistelsels in doze grond
inderdaad goed verliop word dit eon aantal malon geprobeerd.
Om zo grondig mogelijk to work to gaan werd bij het uitspoelen
gebruik gemaakt van eon stapel in maaswijdto afnemende zeven,dio
na het spoelen met pincot on loop werden loggozocht,
Daar do worteistelsels nat zijn is het alleen zirmig hior hot
drooggewicht van te bepalen.
Daarna wordon do gedroogdo wortols verast om to zion hoeveol grond
or ondanks zorgvuldig uitspoolen nog in was achtergebleven.
c. Do offecten van hechting.
Voor do interDretatie van do
beart;enisen bij de volende

proeven wac bet noodzakelijk con beoli

to bebben lr

effect

van hecbtin op eon pas fei.orde R.
Daart;oe warden een aantal R.(Strenen 13—7—1977 strat.ingez.

geplant Mj een aantal én
en werden do
geobserveerd

planten
en

macnd

oude sprui-tey

van

20—10—1978

Avena sativa

(aanvankelijlc iedere dag en later iedere week)

gemeten,

Hiervan werd telens een aantal
becbtinf bad olaatar-evorilen.

aitacapoel

d o to zion of

or

al

d. Do verschillen tussen gehechto (R÷) on niet gehechte (H—) R.
Voor do verdere proevon werden zodra dit mogelijk
was do potton
uitgedunt op
gastheer(A.) en 1 H.
Tegelijkertjjd met do H. planten die met A. werden
ingezet werden
or eon aantal zondor gastheer ingezet.
Tijdens de blooi van do R+ worden doze on ook do
R— geoogst en
gemeten en gewogon.
Ook gedurende do groei werdon R— en R+ regelmatig
gemeten
e. Do errec-con van de doodi van do gastheer,
1

Een santal van do op do bij c. besc'even manier
ingzette H+
word direct na de eersto tokonon van hochting
van zijn gastheor ontdaan.
Een tweede groep twee weken later0

Th
"S

Toen word 00k aan eon aantal R— een gastheer aangeboden en werd
een aantal R— en R+ in het zelfde stadium van hun groei geoogst
geI11efl en gewogen.
Hechting na de dood van de gastheer.

f.

natuurlijke situatie,waar een R+ waarvan de asthepr
ster'ft,vele reeds uitgegroeide gastheren tsr besohi1jng staan,
wat beer te benaderen en toch zorg to dragon dat op dozen ten
-tijde van de ingreep flog geen hechting heeft plaatsevofldenwerd
do volgende proefopzet bedaoht:
Een rondo p.v.c. buis,en sen ijfta1 eendere ciaaromhoen,worden
Omnu de

gevuld

met grond.

Be buienste buizen staan met spleetvoige openingon in verbjndin
met do middeiste.
In de eerste fase van de proef zijn doze openin en echter afgesloten
In de centrale buds staat eon R+,in

exemplaar
;et

buizen resp• n

van:Tarwe,Haver,Lupine,Luzene en Paardeb1oe

uitzondering van de

goede

de omrin-ende

iaatste,soorton \vaarvan

gastheren zijn.

Taraxac (Paordeb1oe) werd

hetgeenals bet waar

ekozen ondat

is dat hechtinr

bet bekend is dat ze

heeft,
slechto hot resLztaat is van
deze een penwortel

eon toovallige ontmoeting tussen wortels van gast en gastheer,de
kans op hechting drastisch zou moeten verminderen.
In

de aanhechting van do buizen op de grondplaat werden openingen vrij

gelaten om eventueel te veel gegoven water to doen afvloeien.
En maancl na de hechting word do gastheor godood en de sple-ten naar de

omringende buizen geopend.
13 weken na do kieming werden de planten geoogst en de wortels-telsels
uitgespoeld,om te zien of opnieuw hechting had plaatsgevonden0

Door met verschillonde gastheren to werken bestond do mogelijkheid
te onderzoeken of or sprake was van zoiets als Tgastheerpreferentjet!
van do kant van H.

fig 1

ProefOpzet om te onderzoekon of na do dood van eon gastheer nog
hechti-flg op nieuwe gastheren mogelijk is.

10

Resulta-ten

Betreffende do eeste vraag,
a.

De

c1:maat kamer.

lie ¶hormo-Hygrograaf stroken laten zion dat hot functioneren van
de 1clinaat kamer nogal wat to wensen over hot.
Do problomon liopen uiteen van eon totale uitval van enige uren,tot
gethrende enkele dagen konsekwent volgehouden luchtvochtighejd
van 1CO%,waarbij hot water langs do muren droop en waarvan vooral
de R. to lijden hadden (!).

Uite1nehijk

werd bosloten do hole proof over te plaatsen
naar eon in
der haast gereviseerde andere kamer (zie 00k aanhangse].s).
Het aaital planten was toen echter al sterk uitgedunt.
b.

De potrond.
Vergeleken met do groei van de planten op gewone potgrond,vje1ei
do reSltaten op het voor de proeven uigezochte mengsol erg tegen0
vooral de planten op potten die Aerotil bevatten groeiden slecht0

Er word daarom eon nieuwe reeks potten zonder toevoeging van dit
micidel ingezot.
Do groel bleef echter beduidend minder dan op gewone potgrond.
Toexa d. bodem pH word onderzocht bleek deze 5 to zijn; eon tamelijk
(al hoewel niet extreem)lage waarde0
Na diverse kalkmeststoffen uitgeprobeerd te hebben(zie aanhangsels)
werdefl de potten met eon kalksuspensie die een mengsel
bevatte van
Ca(OH)2efl MgO.

Later bleek de pH tot 5.9 gestegen en do groei van de planten
verbeterde.
De grooi op gewone potgrond bleef echter veel beter.
Do ZO zorgvuldig mogelijk uitgospoelde Worteletolsels bleken
nog
10 tot 60% grond te bevatten.

c.

Bij gterke vergroting blijkt het hier voor hot merendeel to gaan om
korrelties waar do haarwortels onvorbrokehijk omheen zijn
geg:roeid.
Deze getahlon waren er aanleiding voor de vastgestelde wortelgewichtei
niet in do beschouwing to betrekken en or in de toekomst
van af te zi
do grOei van planten in gevaar te brengen met het oogmerk later
"zo zorgvuldig mogelijk" uit te spoelen.
De gevol-gen van hechting.
ongeveer twee wekeno na de kieming vertoonden eon aantal R.
tekenefl van hechting,met name het plotseling veranderen van do kleur
van de plant (Kiaren 1975).

Een aantal hiervan verd uitgespoeld,en er wercien inderdaad haustorja
aanetro ff en.

Bij de op bet oog niet ehochte planten die werden uitgespoeld verd
rnaar in én eval eon hauotorium aanGetroffen.
Het is editor rnogelijk dat deze plant korte tljd later bovengrond3
ook ekenen van bechting vertoond had.
Er 'tcan m.i. van worden uitgegaan dat de boven geschetste opvallende

verandering

als teken van hechtirgbeschouwa

'

worden.

Slec}rb in én geval (dat is to zeen in doze ±'ase,later werd bet
reelrnati gesipnaleerd)leek doze aannarne geIoen3-raf te worden.

In eon pot vi.rin aileen R— stonden sebeen er &n tekosn van heohting
te vertonen.
B±j uitspoeling bleek doze op een soor-tgenoot gehecht te zijn.
Een merlc:waardige kanttekening hierbij is dat deze "kannjba1isjsche"
ook verder als een geheehte H. roeit
viaarop de baustoria eVormd ijn vordcr grad
H.

van andere R— to onderschciden zijn..
d.

,terwi-jl do R—

en tenslo-t-e niet

Do verschillen tvssen Ri- en R—.

Do resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in fig 2 en 3
Bij hot bekijken van doze grafieken moot men zich realiseren dat
er alleen gebruik gemaakt is van planton die de proefperiode overleef—
den,hetgeen bij ruim nderde van do H— planten niet hot geval was.
Ook van do R. planten die bij gastheren geplaatst waren stierf een
aantal,ochter uitsluitend van dat gedeelte dat geen duidelijke tekenen
van hochting vortoond had.
Bij alle planton waar doze wel waargonomen werden waren geen
sterfgevallen.
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Hot

verschil in de ontwikkeling van een op .Avena gehechte
Rhinan-thus
(R÷) en eon ongehechte (R-).
Hot pijltjo geeft hot moment van hechting aan0

De gotallen zijn gemiddelden van 9 planton.
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e.

Do affeten van de dood van do gasthoer.
rikee dagen na de eerste tekenen van hechting werd van eon
zest 1 ÷ de gastheer gedood.
p1riten vertoonden binnen enkele uren tokenai van verwelking
Alle
en wrefl do volgendo dag gestorven,

Bi—j Een andere reeks R+ word doze handeling
4n maand na do kieming
dus -twee weken nade hechting herhaald.
Tabel.. 1 geeft eon vergelijking van R- on R+ op dit
moment.

tabel

1

4naand nakieming

R÷

cm boorts

c. ci.

7

-

gr droe

R— n macnd na kieming
r

-Ic

lr\

—

t. 0.016

(sbruit)

0.002

Vrge1ijking
met

7
I

0.009

2.3
0.003

op Avena gehechte Rhinan-thus plan-ten

van

niet gehechte,n maand na do kieming,

ip

cciYde

On -t

•

::c- ann -ann ncnn I

:—e

i.neboden,

13 wekefl na do kdemin-, toen do meoste 2+ bloelden 'cierdri dee
2
on •°nstheer aannoboden :recren (2.— ± A),henevons do R±

waarvari do cstbeer aecoon erd (+ —A) n eec can ai 2,— en R.+
geoogst.
be reon itaen van bet ne Len en wepen zijn onder 'Aanbanpsels" to

vir Jon.
Tabel 2
tabol 2

geef-t een sarnonvatting van de resultaten.
------——--

r booc-te

t-

annt.hl.
aant.bloeiencje
z ij a S s en
droop pew.

Vorgolijking

-

±

15

1 2.

R

23

21.3

0

.3

van

2+ —A
71

gastheerloz

.

2,3

62.7
2.6

Rhinanthus planten (R—),me-t
gehecht op Avena (R±),planten die slechts twee
wen op AveDa gehecht zijn geweost (R+ -A),en
planten die
eers-t
na de kieming gehecht zijn (R— -i-A).
13 weken na do kieming

planten

geoogst,

Hot volgonde kan worden vastgesteld:

---

_,

R— verschilt significant van H-i- en van 2± -A,maar
niet van R— +A.
2+ versohilt significant van R— +A,maar niot van R+ -A.

Om dit to toeten word gebruik
geinaakt van do rangorde toets van
Wilcoxon voor kielne
aantallen (ovorschr, kane 5%)
verrassende resultaat werpt

uiterst

DIt

Heben die H— die een gasthee aangebod twee nieuwe vragen op n.1.
haustoria op diens worteistelsel gevorpj? kregen eienhijk ve1
rnaakten de R÷ waarvan de astheer
edood werd misscijen
gebruic van diens worteistelsel?
En

.

were

getrac een antwoord op daze

wortels-eisels
Bij

f•

uit te

vragen te

spoelen.

do H— +A worden haustoria

geven

no

door de

aangotroff en in do potten
van R+ -A

werden alleen volledig bruine
Hechting na do dood van do gastheer,

De slechte groei van do planten ten gevolge
van de reods er
beschreven moeilijkheden met potgrond en klimaatkamer
was er de
oorzaak van dat dit experiment slechts n
maal kon worden uitgovoerd.
Aan het einde van de proefperjode bloejde
do H, en was ook verder niet
van andere R+ te onderschejden.
Bij hot uitspoelen van de wortels-telsols
werden inderdaad haustoria
op de wortels van n der Omringende planteri
aangetroffen.
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En in de tv;eede

ich

:'t}eer

p1ats croat ale hauitoria die
op wortc] zaten, die

evonden werden,

onkke].ij1 horlcenbaar warn ale die van
Lipine.
Dear de wcrtels vai daze p'ant \reel diker
zijn dan die van de
overie,ia de kans dat Jezo bij het uitspoeien
op do zeef
ach-terblj-ven ook veel groter.
Zelfs ale we aannernen dat er evenveel kontakt
van H. en Lupine enerzids en en de overige was tussen wortTh
olnrinrende P]antn

anderzijd3,?' dit de kans dat

elech-te de hechtpl&atop.

op de
v.orie van L. gevonden viorden veal groer,
::eor oo-: achijnt hot ai.cf or in de c 1rr1e bui
cen 'roe O:;j
•.'oroo vi: L.
i'::crte3 vn do cveri-e plor
i t] ui ond in Jo con tr o
Uui.i ;evor--in
l)ehoe c LCT cp can vorn van aotieer refentje
(c

;ori
wo
Ece::
:

tier) te ThjiJen
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VeLVOJ.' U L,Wut1
Is R. werkelijk zo

gevoellig voor een (Relatief geringe)
vox-Inirdering van do lichthoeveelheid ?
Ilateriaal en methode

men

oroeven in dit verband is in het algemee bet Drobleem hoe
de ffecten van lichtreductie direct op R.,los Ican maken van

de invljed via cle gastheer.

Bij oinen de belichting van de gastheer normaal to handhaven en
R. af t schermen)introduceert men het probleem dat men rand doze
afe.schrrnde R. een microclimaat scheot dat
afwijkt van dat van
de gat:ieer en do overige R. die ter vere1ijking dienen.
Alle en onder een rote iaaskap waar alle M3chaduwplan-ten onder
staan
is

'net roe1ijk te trachtn e overige ii-4eu- factp-r€n---f-fpezjn

van 1ict) zoveol moe1i jk e1ijk te o.den aan die buien de kap.
1?C). iaclii1C15jd dit probleem op te lossen
is te zoeken naar en
r-astieer 'aa'van nen kan aannemen dat doze eon reduc-tie in lic'nt—
hoeveelieii zcncer noemenzwaPrdige scade kan doorstaan.
Eon dergelijke plant houdt zijn fotosynthetioche activiteit a due
zijn relatieve groeisnelhejd (RGR= Relative Growth Rate)op peil door
een relatievo oppervlakte vergroting van hot blad (do z.g. LAR of
Leaf Area Ratio wordt verhoogd) wanneer de netto assymilatje
per
cm2 bladoppervlak (NAR of Net Assimilation Rate) afneemt.
In formule uitgedrukt:
RGR=NARxLAR of

°log

W2_elog

W2—W1

W1

=

t2-t1

elog

L2

elog L1

L2L1

-------------

L2—L1

elog W2.-elog W1

WW

°log L2—°log

-.

-

Waarbij RGR in dit geval gelijk blijft.(Harper 1977)
Do keuze viol op Impatins parviflora (Klein Springzaad)
die ale
bosplant aan do bovenstaande omschrijving zou moeten
voldoen.

L1

a.

Het zaad van de gastheer.
Impatins parviflora (I.P.) behoort bij do grote groep planten

waarvan hot aad oerst na eon periode van koude stratificatie
kiemt. (Jouret 1976)

b.

c.

Do twee gebruikte zaad.monsters (1970 proeftuin p1. oe. en 1977
kas p1. oec.) werden hieraan dus eerst gedurende vier maand
onderworpen (bij 5°C.) en bij 20°C. voorgekiemd alvorens in do
potgrond geplaatst to worden.
Do proef in do klimaat kamer.
R-,R+(op I.P.) en I.P. werden in de klimaatkamer gekweekt bij
volledig licht (ong 20.000 lux) en onder gaaskappen die de
verlichtingssterkte reduceerden tot rep. 50%,25%en 1O%hiervan.
De planten werden na 13 weken geoogst gemeten en gewogen.
De proof in de kas.
Tenslotte werd als gevoig van do eerder beschreven moeilijkheden
met potgrond en klimaatkamer en om de proef in iets grotere series
te herhalen de laatste proef in de kas nog eens uitgevoerd.
Hierbij word uitsluitend gebruik gemaakt van het voile licht en
4n gaaskap die eon reductie tbt 50% bewerkstelligde.
Onder deze regimes groeiden telkens tien exemplaren van R—,R+(opl.P.)
en I.P. op gewone commerciele potgrond en een aantal op de bij de
klimaatkamerproeven gebruikte potgrond.
In eerste instantie bestond het plan om met veel grotere aantallen
te werken,maar metingen in do klimaatkamer hadden duidelijk gemaakt
dat do onderlinge beschaduwing van twee dicht opeen stannde planten
veel sterker was dan do door do gaaskap veroorzaakte 50% (Anderson
1964 en 1966)zodat do potten onder de gaaskap ver ult elkaar
geplaatst moeston worden.
Ook deze planten werden na 13 weken geoogst en gemeten en gewogen.
Voor de bepaling van de bladoppervlakten werd gebruik gemaakt
van een Licor L.I.3100 bladoppervlakte meter.
Daar werking en nauwkeurigheid van dit instrument onbekend waren
werden deze eerst onderzocht.
Een aantal objecten van uiteenlopende vorm en met een bekende
oppervlakte werd een groot aantal malen gemeten.
Do gevonden waarden bleken mind3r dan 5% van de wekelijke af te liggE
Bij hrhaalde meting en uitmiddeling bleek de fout kleiner dan 1%.
Deze laatste methode werd bij de metingen gebruikt (3 x meten).

—7

r

Licht.

1.

.&.t,

In

hot voorafgaande (pt.b en c.) werd gesproken over lichtreductjes
met bepaalde percentages.

Nog e.fgozien van d vraag of dit met do ruwo middelen (vitrage gaas
en erikole meters lat)die ter beschikking stonden,gerealjeeerd kon
worden,bleef hot eon open vraag hoe to meten of hot golukt was.
Dit j eon probleem dat bij hot aitvoeren van dergelijke poeven
telkeI8 terug komt.
Zo werd bij eon eorder onderzoek aan R. waarbij ook met gaakappen
gewerlct werd (Busser 1970) do "Lichtsterkte" gemeten met eon lux—mete
en verVolgens met eon bepaalde fractie gereduceerd.

(Aangzin_eLux_ii&eenheid is -v-an verlichtingsster0 —inuners
1 lumen per vierkanto meter —is doze term

onjuist.

De lic2Sterkte—uitgodrukt in lumen kan 'non b.v. verminderen door
het aantal lampen te reduceren.)
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De verlichtingssterkte in de kas op een bewolkte (fig 7) en een
wisselend bewo.J<-te dag. (hor. de
vert. verlichtingssterkte
in e/m2 - 1cm2 onder de grafiek(jD90 elm2)
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Do na1yse van do dag die is weergegevon in fig. 7 (11—6—79) bert
iet volgende: tot 8.30 u.—6,96 cm2 ofwel 627 o/m2,tussen 8.30
en 1 .OOu.—67,6 cm2—6087 e/m2 en na 18.OOu, 9,15 cm2=824 e/m2,
Sameri is dat 7538 0/rn2.

Op cis zolfde manier bbeek do dag van fig 8 (21—6—79) good to zijn
vooi- 17,838 o/m
Wann.eer we bet gemiddeldo nemen van een aantal metingen (telkons

dag

gedurende de gohebo groeiporiode)ljgt dit in do zelfde ordo

van groto abs die van 21—6.

Do verlichtingsstorkte in do klimaatkamer was ongoveer 18,432 e/m2
deze waarde lijkt due redolijk met do werkolijkheid overeen to komen.
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Resultaten
betref±'ende do tweed.e vraag.
a.

Ret zaad van do gastheer.
Bij do stratificatie van hot I.P. zaad (najaar 1978) werd een
merkwaardige ontdekking gedaan.

Van
ITa

de beide hier gebruikte monsters waren do resuitaten zeer mager.

deze behandelin—kiemen bij 20°na vier

maand

O _kiemden van bet oudste monster slechts 4 \rfl

rntiieatie bdj
do

inneette

za den en ot not Jonn3te monster mindor dan 1%.
Bij de tweede proef in bet voorjaar (mel 1979) block bet kieminns—
pe rcntze van bet oude monster opvallend verhooc;d terwiji bet

jokie monster muar ]-'st ruIr 9C gekiemcie zaden oplevnnde.
/aii be' e proeven beslond eon root enoe nantol
to eval sb 00 rzaak van J
Ui to slniten,
Tha r zcre noçeli,ik setrncbt is de omste.ndibeden in heide .:'evaiien
To135 to bouden, lijkt V00n1Cpi;manr n verklarinn mo:elik.
Hen ;sod lij:t eon iflWe11d7 zrritme te Vertoneri,
bet kiemen van
het jonte monster ernsti. bemoeilljkt,maar dat bij bet ondere
monstcn sni zinc is af;evlrkt.
Overidens waren er in beide gevallen ruimschoo.ts voldoende
om de feDl.an-1e pro oven to kurnen iizetten,
ki emplanten
b.

Do proeven in do klimaat kamer.
Direct bleek dat hot volgen van R. bij 25% en 10% iicht onmogeiijk
was.

De kiemplanten etioleerden zeer sterk,waar normaal eon plant van ong.
cm. zijn tweedo biadpaar krijgt was hiorvan bij de R. pianten bij
1
doze iichtregimes nog goon sprake toen ze reeds 4 cm. hoog waren.
Do kiemplanten stierven spoedig.

Hoewel ook do droge stof productie van I.P. bij deze lichtroducties
achteruitging was ze bij 50% nagenoeg onveranderd (fig 11).
Bij de proeven in do kas was or zeifs sprake van eon iichte verhoging.
De hoogte blijft gelijk en daar de biadoppervlakte toeneemt lijken
do planten groter en gezonder dan hun soortgenoten die groeien in
hot voile licht,
Hoewel bij eon verdere reductie van de verlichtingssterkte do reiatiev
'toename van de bladopperviakte t.o.v. do droge stof doorzet,neomt de
bladoppervlakte absoluut af (fig 9 en 10).
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De curve is echter zo getekend (door de

in

getallen met een bepaulde

factor te verrneniguldigen)dat ze bij 20.000 lux. een
;ernencchappe1ij
punt hebben.

CPDo totalo bladoppervlakte
van Avena sativa 13 weken
na do kieming bij afnemen
verlichtingssterkte,
vergelegen met Impatiens
parviflora.
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bladoppervlakte van
Avena sativa per gram
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na de kieming,bij at—
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beter geweest voor grafieken 9 ti
14 gebruik to maken van hot
totale cIroog gewicht in plaats van a11en hot blad
droog gewicht,rnaa
ten gevo]g8 van do reeds beschreven problemen bij hot
uitspoelen van

Het wa

do worte15t01Se1s was het onmogelijk bruikbare Worte1gewjchte
vast
te stell-°"•
Bij de eerste reductie van do verlichtingssterkte
(van 20.000 tot
10.000 Jux)blijkt I.P. zijn groeisne1hej gelijk to kunnen
houdon,
ondormeer door vergroting van Zijn bladoppervlakte (zie
ook pag.tr),
Bij A. i hier niets van te morken.
Wanneer do groel van do gastheer gelijk
blijft,dan moet ook de aanvoer
van water en opgeloste stoffen gelijk blijven,
het is dUB aan to nemen dat do functje van de gastheer ton
Opzjchte van
do halfparasiet gelijk blijft.
Voor de proef was eon sterkere reductie dan tot 50%
niet bruikbaar
daar dan. ook de groei van I.P. afneemt.
Het is daarOm zinniger do reacties van do onderzochte
planten in eon
aantal getaien te vangen, dan ze grafisch weer to
geven.
Hiertoe werd eon aantal
uitgerekend door do
bekeken grootheden van planten geIcweok bij 10.000 lux
te delen door
do vergeliikbare bij 20.000 1,
De metingen Waaraan de flu volgende tabellen
(3,4)
zijn Ontleend
Z]Jfl te vinden in do aanhangsels (tab. 8 t/m
11).

l.P.

hOoi-te

1

'olar±1°1P.

b1

.9

.3

.6

1.1

.7

.1

.4

.8

.7

.1

.4

c-;'.

op p — ,/1:e;';.

R.+(op I.P.)

..

1

.4

1

.

8

.

.3

en 20..

3

aanti belangrijke eigenschappen bij
10.000 lux
oo lux.vanvaneonresp.
Impatiens parviflora,Avena
sativa,Rhinanthus

seroti]U solitair en gehecht op Impatiens,

Aande

kaand van doze tabel (3)

is

hot gemakkeljjk in to Zion dat
R.
besiist nie-t---to-t--d-e--sca-thp-1en gerekend moet warden.
Hoewel do schade in het geval van de gehechte H. duidolijk kielner
-

is geb1e1T.
aok do aanpassing van I.P. waar hot do
blad oppervlakte betreft
valt en,ruwweg zou bij een lichtreductje tot op do heift
eon twee
maal gratero bladopperviakte verwacht worden (dit
getal word blj do
proeven :in do kas oak werkoiijk gevondej0 tab.5),
wanrieer we tensiotto kijken naar do reactjes van I.P.
met en zondor
halfparS0t (tab4)dan biijkt dat het kweken bij mindor iicht
voor
halfparasjet duidelijk gunstige resultaten
i.p.
heeft,deze
laatste lieeft dus minder hinder van H,
Hierbij moet worden aangetekond dat in de tabol aileen de gegovens
gebruilct zijn van die planten die de proof
overieefden (dat was bij

Echter

met

aile p1ant1 bij 10.000 lux hot geval,maa bij siechts
eon gedeelto

van de pJ..anton in hot voile licht ).

Dit

a11e lijkt eon stevig genoeg fundament voor do conciuje dat
oak
eon gehechte R. zeer slecht tegen lichtreductjo kan,
-

I.p :one

T.iP.
hooTt;e

1

•

7?

-i

b]'

1.1

1.7

2

1.1
1..;

o.ooo lux

van eon aantal belangrijlçe eigenschappen

bij 10.000 lux

van Impatins parviflora met on zonder
aangehechte
RhinanthUS Serotinus,

--------

-

-------

c. Do proeven in do kas.
:j:n do

eerste plaate bloek dat geen
van de op hot in do klimaatkamej
gebri_1iktO grondmengsej. grooiende R. hot
kiemplantstadj overleefde.
Daar 1T8.fl do andore planten 80% do VOlwassenhejd
berijkte is het
waaichijnhijk dat hot grondinongee]. do hoofdoorzaak
van do moeiljjkhedo

in d klimaatkamer is goweest.
Ook

waarnoxning dat allo planten in de kas
ruwweg tweo maal zo groat

(droe Stof)als die in do klimaat kamer bevestigt
dit,maar maakt do

onderLiflge vergelijking van do resultaten
nog moeilijker.
u}C}dg stomden de resultaten op allo belangrijke
punten overUn.
Alleefl do vergelijkjng van R- 100% met R-50%
moest komen te vervallen

daar lle R—100% stiorven (overbegjetjng?
Hot iijkt met hot oog op dezo overoenstemning onnodig
al deze resultate
opnieu-w do revue to laten passeren,de belangstel1en0
kan ze in do

aar2gSels vinden.

Allee.rl de tabel waarin een vergelijlçing

IF.

gomaakt wordt tusse do reactie
met en zonder R. op reductio van de
verlichtjngsgterlcte is
oak voor do kasgegevens berekend en hier opgenomen (tabel
5),,
Hier blijkt dat do bladoppervlakte van I.P. zonder
halfparasjet met
van

de vorWachtte factor twee toeneomt.
Do verbetering van do groel van I.P. met R.
is ronduit spectaculair
te noe:men en bevestigt zodoende hot reeds uit de
klimaatkamer_pro
geconcludeerde.

I.P.ne

1ooto
OTtTlOpp,

opp./1e;.
Verhoudingen

R.

I.P. zonder .
2

2.5
1.7

1.3

van een aanta]. belangrijke eigenschappen
bij
10.000 lux. en 2O.000lux. van Impatiens parvjf].ora
met en
zonder aangehechte Rhinanthus
erotinu& (kasgegyntR)
Tens3Otte bleef sleciats de vraag in
hoeverre een lichtreductje van
50% overeen kwam met workelijk in het void
te verwachten waarden.
Metingen naast en onder pollen gras (met name
op zonnige dagen)toonde
aan dat vee]. extremere waarden in hot natuurlijke
milieu van R. eerder
regel dan Uitzondering zijn,(2rife i

—ir—

Discussie

Betreffende de eerste vraag.
i1jean-r]Z

het flu te berijpen,dat 'e hechting die toch een zo

ef±e:t

heet op .,in een later stadium geen rol meer schijnt

to sije1
Wanneor ;e aannemen dat hot worteistelsel vaneen dode gastheer niet

meer --nctioneert, Ii ct bet alsof R.+ruim
voicloende

1

maand na de kiemin

aan bet elgen wortelstelsel heeft,om volwassenheid

en 'bloei

bereiken.
et versChil dat ophet moment van de ingreep (het afnemen van do
astheer) tussen de bovengrondse delen van resp. R÷ en I— to meten
was,kan orinogelijk voldoende zijn om dit verachil in een later
te

stadium

te verklaren.

Dit j alleen te begrijpen wanneer we aanneinen dat het worteisteThel
van de parasiet kort na do hechtin(c een tepaalde verandering onder—
gaat waardoor bet in een later stadium in staat is de groei,zonder

ostbeerWOrteJ3,voldoende

te ond3r:Jteunen.

Er is in p1antaardice cellen vastgesteld dat de celdeling tot stand
rebracht wordt wanneer orn de een of andere reden geen celstrekking
meer optreed (H.Iambers m.m.).
Het lijkt or op l'3o: in eon ongebechte T. een cer:elijke situatie

evondefl wordt.

De razenSflelle roei vrri Th p.-ebech-te rateThr 1 cion1i,lk aileen
met ce1strekkin to vrklrLren (Klaren 1975).
Waarbij do plo Jelin:ie rmnvoer vn groto'e hoeveelhedon vator de

hoofdrol speolt.

In eerste instantie ,kort na de echting,ligt de nadruk duidelijk
op de lengtegroei van de spruit.
De waterbehoefte van de plant neemt dan sterk tce zonder dat de wortel—
groei

gelijke tred houd

De afhankelijkheid van de gastheer is in deze fase het sterkst en wannee
nu de gastheer weggenonien wordt is de dood van de pasgehecli-te
halfparasiet het resultaat.
VervolgenS koint

ook bij het worteistelsel celstrekking en groei op gang.

Tevens is het bekend dat celstrekking de permeabiliteit van de ceiwand
kan beirlvlOeden (Zirnrnerrnann en Steudle 1974).

Dit stemt overeen met de bevindingen van Kiaren (1975) die bij
ongehechte R. een hoge weerstand voor watertransport in het worteistelse
vond

Er rnoei clan vastgesteld worden dat het worteistelsel

een zo

root opperviak krijgt dat het in eon later stadium alleen (zonder
huip van do gastbeerwortels)voor een voldoende aanvoer van water

voedingsstoffen
j- 1echts een

en

kan zorgen.

kielne hoeveelhejd hu1p" in een vroeg atadium voldoeri
is am deze sneeuwbalreactje op gang te brengen moge bl±jken uit de
reedc3 enoemde "kannibaljs-tjsche"R.
Van

eefl

worteistelsel van een H.— valt immero flauwlijks een enore
water&aflVOer
te verwachten.

dient tevens aangetokend to worden dat de waarneming da-c
álec-b-t én van de twee R. planten voordeel van de hechting heeft,
op 4nzijdig watertransport in een haustorluin duidt(Govjer et al.

Hierbij

196)

Zowel dit laatste als ook de 'v-errassende resultaten van de proof
als geheel zijn aanleiding tot nader onderzoek.
Betreffende

de tweede vraag.
Om de vraag te beantwoorden hoe bet zou kunnen komen dat I?. zo
slecht tegen beschaduwing kan,is het noodzakelijk eon aantal
aanpassingen te bekijken die schaduwplanten vertonen.
In bet voorafgaande is veel aandacht besteed aan de vergroting

van het bladopperviak bij I.P.(Coombe l965.),maar er zijn andere
factoren die een rol spelen.
le: Veel schaduwplanten beschikken
over aanpassingen die ervoor
zorgen dat do verdamping op peil gehouden word-t als de verlichtings
sterkte afneeint (Curtis en Clark 1950,Nobel 1973).
De lage verdampingsweerstand in het blad zoals die bij IP. wordt
aangetroffen is hier een voorbeeld van.
Tevens is deze er de oorzaak van dat I.P. planten die buiten de
schaduw groelen een groot risico lopen uit te drogen (Rackhain 1965).
Voor R. is bet vanlev'ensbelangdat het watertransport in de
haustorin door blijft gaan.
Hierbij spelen verschillende processen een rol:a.Veel halfparasjeten
hebben een hogere verdamping dan de gastheer(Kostytoew 1922).
Sornmige auteurs menen dat ze niet in staat zijn hun huidinondjes te
sluiten (Jacob 1968).
Kiaren (1975) konstateert echter ut het verschil in verdamping tussen
dag en nacht (65%) dat dit wel gebeurt.
Mijns inziens wijst het verschil tussen deze en de voor de gastheer
gevonden waarde (85%) w1 in zeze richting.
Be veriniridering van de verdamping bij R. zou veroorzaakt kunnen

wordegi door een verhoogde R.V.,een verlaagde temperatuur en bet
wegvaalezi van zonhicht.

b.Veel halfparasieten hebben in hun weefsels een hoger osmotische
waarcle dan de gastheer (Whitney 1972),
c.R. heeft een lagere hydrostatische druk in bet xyleem,die
o.a. gehandhaafd wordt door actieve secretie van water met voedings
zou.ten ult kliertjes op het blad.( dc1eA
Het is voorstelbaar dat wanneer R. bij normaal licht al deze
aanpassingen nodig heeft om een groot genoeg watertransport te
handhaveri ,er geen marge Is om ook nog in een aanpassing aan een
verlaagde Verdainplng ten gevolge van bechaduwing te voorzien.

75)

Wanneer de gastheer zijnverdampingop een florinaal pei-l houd,doordat

hlj

--

niet beschaduwd wordt,of doordat hij over een aantal aanpassingen
beschikt,Stagneert de aanvoer van water naar de halfparasiet.
Toen ten gevolge van een storing in de klimaa-tkamer de R.V. gedurende
een aantaJ. dage op 100% werd gehouden,waren bet dan 00k vooral de
R. die hiervan schade ondervonden.
2e:Warneer planten bij steeds lagere verlichtingssterktes
gekweekt worden,blijkt een verschuiving van de Spruit/Wortel
verhouding ten gunste van de spruit op te treden(Brouwer 1962,Dobben
1962).

Hoewel de bij dit onderzoek bepaalde Wortelgewich-ten niet bepaald
betrouwbaar waren,was het duidelljk te zien dat de bij gereduceerd
licht groeiende I.P. een opvallend klein wor-teistelsel hadden.
Hierbij koint nog dat de bodeintemperatuur in de schaduw lager is (b
metingen in de kliinaatkainer werd een verschil van 120 gevonden)
zodat de wateropname ult de bodein langzainer verloopt (Larcher 1980).

Deze aanpassing kan alleen plaatsvinden als er blj ongereduceerd licht
sprake is van een soort overcapaciteit" van het wortelstelsel en

wanneer de planten groeien op voedsel en waterrijke grond (Brouwerl962).
Als nu. echter op de gastheerplan-t een R. gehecht is die een gedeelte
van het door bet worteistelsel aangevoerde water afvoert,zal de
situatie optreden dat de verdamping van de gastheer de wateraanvoer
gaat overtreffen.
Hierdoor zal de zuigspanning in de weefsels van de gastheer gaan
toeneinen met bet reeds onder a. beschreven resultaat.
Ook bij eerdere onderzoekingen werd gevonden dat de groei van R.
(en dus ook de aan de gastheer aangebrachte schade) toeneemt bij
een grotere onderlinge afstand van de overige planten (ter Borg en
Bastiaans 1973).
Di-t laatste geldivolgens deze auteurs in bet algemeen voor aile
milieu factOren—hoe gunstiger de fysische factoren hoe beter de groei
van de R. planten.

Dat bij

een verschralend beheer, de boeveelheid R.

plan-ten

In een

bepaald gebied op den duur begint af te neinen kan hierinee

verklaard worden
Dat

ook

in zeer voedselrijke gebieden H. weinig kans krljgt kan mede
gezien de resultaten van dit onderzoek verklaard worden door de
beschaduwing ten gevolge van de sterke ontwikkellng van de overige

planefl.
In die graslanden waar de oinstandigheden voor bet voorkoinen van H.
echter wel optimaal is moet de soort als s-terk konkurrerend gezien

worden.
R. kieint Vroeg,is kort daarna in staat tot een explosieve lengtegroei
en be!nvloed tevens de gastheer1ant in directe zin onguns-tig.
Dat deze Strategie effectief is moge blijken uit de waarnelning dat
in veel vegetatieopnaxnes waar R. in voor koint ,het de eninge 1—
jarige soort is (Ringenaldus n.m.).

n

et i3

rir ri riet no:iijT•: ller Th1fl zer:een
.1ien oit'r "ic
cor' ::ij 'e .'.eri: (vclie iij--) tot1:j1.::
efoeNd ZOU ziji :ew. en vo1st etn tarielijk v'iilekeurjj-e -reep.
ankt ;DooI ,Siny,reet,1rra,Sio3,jou1eJacobT
(I),
'i11ern, Jos,.1c, Fokke

nat'iur1ji: Dick (II) Peie1 zonder v'ie de Ratelaar
en 1k e1kr nocit v.'aren teenekornen.
en

arfxr 1981
Jeen Hienstr
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6 erntj.m en '3n totale storj

automobi list die tijdens de nt van Groninen naar Eindhoven

Een

zeven maa1 met pech lans de kant van de weg komt te staan,zal
zich

ongetv.tijfeld afvragen of zijn auto niet
aan vervanging toe is.

Maar wab te doen als bet ozn
cerin
aanai kilometers?

een kiassewagen gaat met een relatief

Toen 1k in oktober 1q73 een klimaa-tkaner in .gebruik nan

:crzfcort • ioc.occ

)werd

(

1k newaarscmw( dat deze eienlijk

.F.

een groe beurt toe was en dat het niet zeker was of hij bet gedurende
rnljn hele onderzoek zou volhouden.
Het zo' dai' 00k rerakke1ik zijn de zaak rerder ad to doen
met de
wanneer bij de aanvang van mijn proef deze werkzaamheden
}'aden D]aasevonden green van deze storinen was oDetedei.
a-t 1k
rzan twijfel hoop ik met een paar korto
d'JiTI deli : to :ni•:on.
Ten eer.3de bleek kort na de inetallatie dat de comhinatje van do

verlichting
:3ij

dat

en de koeling biervan niet voldeed.

hot hrzzJen van de vo1iedi.e verlicb-t1n. ontstond zcveel itte,
e door do fnbrikan-t aanebraohte koelin deze niet volle'ii

kori ad'voeen.

ir ;.':rJ voicteriz in ;E;iJncdt

dcc:

bronren.

cc: cj - -;r k c'

-

Te koolin. rindt cvninen. nlaatz dcor rcte boevOel3don (nc 1./a.
].eidjnoter .±e ervclrTep.z onnebrLlikt in et nod r'.ti--'e
a] lea m0c'i; echtor flj( \r(.l
r'e— dat on de a i:Tht— die bet
inwendje v do kamer van do lic:tbakken zcbedon, cc on:rlekl:er
den die hi vor iznir haast ondocrzjchtire ka1kvle-ken
cbterljeten, die) daar de lasplaten niet losgenonen ::nncn worrlen,
niet te verwijderen zijn.
Ten tweede,in de ree2apnaratuur zijn haast alle ree1jnr.en
ohnseerd op een mechanisob (en derhalve uiterst kwetzboar) principe,
(zoa1sstoDpenmotorenic .—en relais)terwiji do electronjsc

equivalenten van deze aysthemen (naar mi,jri mening ook al ieverbaar

toeri deze klimaatkamer gebouwd werd)betrouwbaarder en compacter zin.
De technische dienat is inmiddels bezig een aantal van doze onder—
delen te vervar:en.
Eebter niet, zoals men bij eon inutaliatie van
"acbten,cp

aanr'adn van e

fabrikan-l;

ezc pni,s zou 'icr—
(ooi ehoori von service

cm

Ten dere wnneer onverhoopt een storinr zou optreden t±, dens et
gebruik vn de kaner,cet deze goeddeels ontruimd worien, dar e
apparatuur van buiten af niet tOegankeljjk is (ook hier wordt
inrniddels verandering in gebracht door de technieche
dienst).
Ten vierde is het instellen van het door de onderzoeker gewenste
kliinatregime.zo ondoorzichtig,dat bier telkens een geschoolde kracht
voor

nodig i_s.

En dan blijft bet nog noodzakeiijk telkens te controleren of

het

paneel ingestelde \vaarde

in de kamer.
Tenslotte:Voor

de op

overeen komt met de actuele toestand

bet correct uitvoeren van de bovengenoemde service
beurt,is het noodzakelijk earl aantal -onderdelen los te nemen,die
hiervoor door de fa'orikant kennelijk niet bedoeld zijn (zo moeten
er b • u. enige pijpen worden doorgezaagd, die daarna gelk1•:ig van

dernontabele

koppelingen voorzjen kunnen worden).
zou nog vele punten kunnen opnoemen,r2aar ben er van
overtugd reeds dui:elijk genoeg geweest te zijn)Het e}ieel mnakt
de indruk tot stand gekomen te zijn door in de ommante1in van
een

(die de firma toch al leverde) klimaatregoljngsappara
vn diverse andere fabrikanten op te sel]en, zonder de werkinr
koelce].

cp de lange duur voldoende te doordenken.
1k wens degenen die na mij van dii; soort appara-tuur :ebruik zoeten

maken veel succes

C)

Protocol inklinkingsproef

Ingezet 21—8—7,nomaal begoten,monsters a 100 cc. genornen op 16—11—78 ,gewogen en gedroog&. op 110CC.
en opnieuw gewogen.

Monster nr.
Vulgewicht

( v)

Gew.Nat

(vt.)

Gew.

Gew.Droog

Vocht
Vocht %

e•

hoot (cm)

14

15

16

15

aant.b]-.

18

24

27

23

12.2

11.7

11

bl.opp.
vera
vers

(cm2)

9

1

4.6
1.7

07e\7.eng.

(gr)

•ii

.13

.25

.16

.08

ew.b1ad

(gr)

.12

.24
.026
.044

.28

.21

.08

.05
.05

.035

.013
.01

drc.; v,steng.(gr)
droo ew.b1ad

-

s.d.

.028

(gr) .03

.041

-A
(cm)

oc--Ie

aant.bl.
1.opp.

(cm2)

23

18

22

21

2.6

68

74
46

104

82

19.3

41

53

(gr)

.66

.82

1.22

(gr)

.77

1.22

1.02

iroog gew.se. (gr) .11

.16

.23

vers

evi.$ten.

vera ew.b1ad

Diad.

1roog

(grY

aant.bi.
2.
hl.opp. cm i
,

vers

crev/stefl

vers TeV.b1ad

droog
droog

24

95

65

15

52

(gr)

2.01
1.2

1evi.steng.(gr)
,revi.b1ad. (gr)

hoogte
aant • bi.

(cm)

bl.opp.

(cm2)

vers

(gr)

23

geW.Steflg.

vers gew.b:lad

.3

.23

.18
.17

22.7

21

4.7

1

.21

15

(cm)

oo;te

47.7
.9

68.7

.03

I.)-

I

24.7

7.9
1 .64

2 .2

.33

•

.19

.15

.15

.95
.32

.13

.16

69
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16
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.

2.7

6

.21
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.16

.05

.C'-

fl

droog gew.biad (gr) 029
.03
.017
Diverse gegevens 13 weken na de kieming van resp Rhinanthus serotinus
zonder gastheer(R—),R. waarvan de gastheer (Avena sativa—A,) 44n maand
na de kieming (twee weken na de hechting) gedood is (R+ —A),R. met
gastheer (Avena) — (R+) en gastheerloze R. die n maand na de
kieming A0 als gastheer aangeboden kreeg (R-. +A).

p rornensei,(1 vol deel heide ontginningsgrond uitZeyen +

1
vol.deel tuingrond +3 vol déel compost,gezeefd)na toevoeging van
verechillende kalkmeststoffen.
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430

Diverse gegevis betreffende Impatiens parviflora (13 weken na de
kieming)groeiend in een klimaat kamer, bij volledig licht (20.000 lux)
resp. 50%,25% en 10% hiervan.
De getallen zijn gemiddelden van 3 exemplaren.
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5.36.4
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31

Diverse gegevens betreffende Avena sativa (13 weken na de kieming)
groeiend in een klimaat kamer,bij volledig licht (20.000 lux) resp.
50%,25% en 10% hiervan.
Do getallen zijn gemiddelden van 3 exemplaren.
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23
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bl.opp.

s.d.

s..
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.8
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3.1

11

ve; ew.tengr) .2
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.01
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.01
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.01

.004

27.4

....

48

250

Diverse gegevens betrefende orIgehechte Rhinanthus serotinus (13 weken
na de kieming)groeiend in een klimaatkamer bij volledig licht (20.000
lux)resp 50% hiervan.
De getallen zijn gemiddelden van 3 exemplaren.
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C

?:.t::T.(gr) .3
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10.6

582
rol.bl.opp.(cm2/gr)443.7
67.8
18.4
Diverse gegevens betreffende op Impatins parviflora gehechte Rhinanthu
serotinus en betreffende doze gastheer (13 weken na de kieming)
groeiend in een klimaatkamer bij volledig licht (20.000 lux)resp. 50%.
De getallen zijn gemiddelden van 3 exemplaren.
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•
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114

Diverse gegevens betreffénde
gastheerloze Rhinanthus serotinus
(13 weken na de kieming)groeiend in de kas bij 50% van het natuurlijke
licht.

De gea11en zijn gemiddelden van

T.r.

8 exemplaren.

icc'l

i.r. sc:

. —k.

co "to

(cm)

3.3

-

.3
r

23
.o;-,.oe'gr)i''..
(cm)

-re-

ver:3

e7.).'1gr1 •
"' .() 1.
... - gr)
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•

-

rel.bl.opp.(Crfl2/gr)538.5

•1

168.2

.7
635.2

.1
43.5

Diverse gegevens betreffende Impatins parviflora (13 weken na de
kieming) groeiend in de kas bij het natuurlijke licht en 50% hiervan.
De getallen zijn gemiddelden van 8 exemplaren.
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7.6

31.8
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22

6.3
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ver.tenc.(gr)
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.3
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R.±i00
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1
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.4

69.5
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2

9

.4

2

•

2
2

.06

.1
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.02

.1

.09

40.9

238.6

144.4

Diverse gegevens betreffende Impat1ns parviflora waarop Rhinanthus
serotinus gehecht is en van deze halfparasiet (13 weken na de kieming)
groeiend in de kas bij het natuurlijke licht resp.50% hiervan.
De getallen zijn gemiddelden van 8 exemplaren.
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