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S amenvatting

Na 32 jaar verschralingsbeheer is het veld rond het Anloerdiepje verre van soortenrijk.
Het desbetreffende perceel wordt gedomineerd door Rhytidiadeiphus squarrosus, gewoon
Haakmos. Het doel van dit onderzoek was erachter te komen of er flu zo weiflig soorten
voorkomen op bet 32 jaar verschraalde perceel doordat er zovee! Haakmos staat of dat,
door een te ver doorgevoerde verschraling, de bedekkingsgraad van de hogere planten
verminderd was zodat er ruimte vrij kwam die ingenomen is door Rhytidiadeiphus
squarrosus, gewoon Haakmos. Ook is onderzocht of Haakmos een remmende werking
heeft op de kieming en vestigiflg van hogere planten en wat de invloed van kunstmest en
kalk zijn op de groei van zowe! Haakmos als hogere planten. Door een te ver
doorgevoerde verschraling is de bedekking aan hogere planten afgenomen. Het Haakmos
heeft zich uit kunnen breiden omdat dat niet nutrient gelimiteerd was en door de
vermindering van hogere planten meer licht en ruimte kreeg.
Het aantal soorten hogere planten rondom het Anloerdiepje is afgenomen in de tijd en zal
waarschijnlijk nog verder afnemen. Er komt wel zaad binnen van soorten die er niet in
het veld te vinden zijn; wanneer die zaden een kans krijgeri om te kiemen en zich te
vestigen dan kunnen er weer meer soorten hogere planten komen. Om de hogere planten
een kans te geven zou er bemest kunnen worden: dit remt de groei van mos en stimuleert
de groei van de hogere planten.
Het Haakmos werkt inderdaad als een zaadval en voert mechanische remming uit op de
kieming en vestiging van hogere planten. De Haakmoslaag zou verwijderd moeten
worden om de hogere planten een betere kans te geven maar dan moeten wel de zaden er
uitgeschud worden omdat de laag als een zaadval werkt en veel zaden bevat. Chemische
remming is in dit onderzoek nog niet voldoende aangetoond maar er zijn we! degelijk
aanwijzingen voor allelopatische effecten van Haakmos op de groei van Rumex acetosa.
Begrazing zou een goede beheersmaatregel zijn omdat bet vee de bodem opentrapt
waardoor er open plekken komen waar zaden van hogere planten een kans krijgen.
Bovendien kan mos slecht tegen betreding. Voor een optimale aanvoer van zaden van
elders zou er nog we! gehooid moeten worden omdat machines een goede kans op
zaadverspreiding geven.
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1 Inleiding

1.1 Historie
Soortenrijke graslanden waren ooit heel gewoon in Nederland maar het aantal daalde
door verandenng in landbouw en toename van atmosferische depositie van NH4, NO en
SO4. Deze atmosferische depositie leidt tot bodemverzunng en een toename van stikstof.

(Graaf de et aI.1998b)
Door hooiwinning werd de soortenrijkdom van deze graslanden in stand gehouden.
Rijkdom aan plantensoorten kan daarom gezien worden als een bijproduct van de

landbouw.(Pegtel et a!. 1996a)
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de landbouw geIntensifieerd door het
gebruik van kunstmest en drainage, de eens zo soortenrijke graslanden veranderden in
hoog productieve grasmatten, rijk aan opbrengst maar arm aan plantensoorten.
Ben hoge nutriëntbeschikbaarheid in de bodem leidt tot een hoge fytomassaproductie
door een paar snelgroeiende planten die concurreren om licht. Bij een lage
nutriëntbeschikbaarheid is de fytomassaproductie ook laag maar de soortenrijkdom
relatief hoog, behalve op zure, oligotrofe bodems(Pegtel et a!. 1996b).

1.2 Herstel van soortenrijke graslanden
Tegenwoordig wordt geprobeerd de rijkdom aan plantensoorten van de geIntensifleerde
graslanden te herste!len. Ben eerste vereiste voordat met de herstelwerkzaamheden
begonnen gaat worden is het wegnemen van de oorzaak van degradatie.(Graaf de et

a!. 1998b)
Succes is niet altijd verzekerd, soms is het gebied dermate beschadigd dat alleen het
wegnemen van de oorzaak van degradatie niet voldoende is om herstel te
bewerkstelligenen .(Hobbs and Norton 1996)
Natuurbeschermingsorganisaties trachten de soortenrijkdom in de graslanden terug te
krijgen door de nutrientenbeschikbaarheid in de bodem (een van de oorzaken van de
degradatie) te reduceren. Dit wordt nagestreefd door jaarlijks te maaien, het hooi af te

voeren en geen toevoeging van meststoffen: het zogenaamde verschralingsbeheer. Ben
andere manier om de nutrientenvoorziening snel te doen dalen is het afplaggen van de
bodem.(Aerts and Heil 1993) Dit is niet alleen een dure en erg ingrijpende manier, maar
ook ongeschikt voor het herstel van soortennjke graslanden omdat de zaden zich voor het
grootste dee! in de bovenste bodemlaag bevinden (Putwain and Gillhaml99O) en een
belangnjk dee! van de tijdelijke zaadbank (Bakker et a!. 1996) verwijderd zou worden bij

het afplaggen.
Het is gebleken dat het verschra!ingsbeheer resulteert in een relatief snelle afname van de
fytomassa productie en tegelijkertijd een stijging van het aanta! plantensoorten wanneer
zaadvoorraad en kieming van zaden geen limiterende factor zijn. (Bakker et aL1995)
Het terugkeren van karakteristieke plantensoorten in een gebied hangt niet alleen af van
de habitat kwaliteit, de bodemgesteldheid, maar ook van de capaciteit van de soorten om
een gebied te herkolonizeren. (Graaf de et al.1998a) Aangezien plantensoorten van
soortennjke graslanden zaden produceren die kort in de bodem overleven (Bekker et
a!. 1997), wordt de kans dat verdwenen plantensoorten zich opnieuw kunnen vestigen
vanuit de zaadbank kleiner naarmate de intensieve !andbouwperiode langer duurde.
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Herstel is dan nog mogelijk door aanvoer van zaad van elders door wind, water, dieren of
mensen. Zaaddispersie door middel van de wind wordt vaak sterk overschat (Prins et
al. 1998a). In kalkgraslanden werden afstanden minder dan 10 m gevonden voor
winddispersie.(Verkaar et aI.1983)
Vooral menselijke activiteit in de vorm van hooitransport met machines is een
doeltreffende manier van zaadverspreiding gebleken.(Strykstra et al. 1997b). (Bakker et
aI.1996) (Strykstra et al.1996)

1.3 Zure omstandigheden
Een te ver doorgevoerd verschralingsbeheer kan leiden tot een lage pH van de grond.
Verschralend beheer betekent niet alleen dat N, P en K ontrokken worden maar ook Ca.
Dit kan een pH daling veroorzaken. Omdat niet veel soorten aangepast zijn aan het leven
onder zure omstandigheden kan het aantal plantensoorten afnemen ten gevolge van deze
pH daling. Een indirecte aanwijzing voor een lage pH is het ontbreken van moishopen
omdat het voedsel van deze dieren, wormen, niet goed kunnen leven in een calciumarme
omgeving. Als de pH namelijk onder de 3,5 komt is er een zeer plotselinge daling in het
aantal bodemdieren waar nemen( fig 1). Een mogelijke verkiaring zou kunnen zijn dat het
potentieel giftige metaal aluminium bij een dergelijk lage pH gemobiliseerd wordt. Ook
kan het zijn dat er dan niet genoeg calcium meer in de bodem zit voor de wormen om hun
gangenstelsel mee te verstevigen.

Fig.1. Bij pH = 3.5 is een plotselinge daling van het aantat bodemdieren waar te nemen. Van de Duitse
collega's.
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1.4 Rhytidiadeiphus squarrosus
Een soort die wel goed kan leven bij een lagere pH is de bryophyt Rhytidiadeiphus
squarrosus, (HaakmOS). Dit mos is een algemene soort in Nederland en komt soms in
grote hoeveelheden voor tussen het gras in gazons, graslanden, langs struikgewas en in
bosranden. (Londol998b)Wanneer het verschralingbeheer te ver doorgevoerd wordt
neemt het aantal plantensoorten weer af. Tevens daalt de totale fytomassa van de
vaatplanten sterk door de verschraling. De bedekkinggraad van de vaatplanten is dan ook
lager en er kan meer licht doordringen naar de mossen in de ondergroei. Ook de
rood/verrood verhouding wordt hierdoor gunstiger voor het mos. Omdat mossen in een
dichte vegetatie vrijwel altijd een Iicht limitatie hebben zal Haakmos een toename
vertonen in de groeisnelheid en meer massa kunnen produceren.
De bovengrondse delen van vaatplanten sterven met name af in de herfst en de nutnënten
die hieruit vrijkomen kunnen door de mossen gebruikt worden om in de winter en lente te

groeien.
Omdat mossen effectief nutriënten invangen en opnemen en deze ook efficient kunnen
incorporeren, zijn productie en groei in het algemeen niet nutrient gelimiteerd. Uit
onderzoek is gebleken dat mossen een hogere 'Nitrogen use efficiency' hebben dan
vaatplanten(Kull et al. 1995). Dit houdt in dat C:N ratio lager is en dat de mossen minder
stikstof nodig hebben om dezelfde hoeveelheid plantenmateriaal te produceren. Het
Haakmos ondervindt dus minder last van een te ver doorgevoerd verschralingbeleid en
zou mede daarom de concurrentieslag kunnen winnen.(Bates 1987)
Wanneer er een keer een dichte bryophytlaag aanwezig is wordt het moeilijk voor de
vaatplanten om zich generatief te verspreiden. De laag kan als een 'seed- trap' werken en
de vestiging van kiemplanten ernstig belemmeren. Uit proeven is gebleken dat in vrij
droge omstandigheden zelfs een dunne moslaag al de opkomst van zaailingen remt zodat
het Haakmos een directe oorzaak voor het uitblijven van soortenrijkdom kan zijn.

{Zamfir 2000 3 /id} Er is wel een daling in het aantal levensvatbare zaden in de moslaag
in de lente waargenomen. Kennelijk kiemen de zaden goed in de moslaag.(Tooren
vanl988a).
Bekalken zou helpen om de uitbundige groei van mos tegen te gaan maar hier is nog
nauwelijks onderzoek naar gedaan.

1.5 Het onderzoeksgebied
Een gebied waar men soortenrijke graslanden wil herstellen door middel van
verschralingbeheer is het natuurgebied rond het Anloerdiepje (Staatsbosbeheer). Hier zijn
onder andere 2 percelen grasland te vinden die verschillen in tijd dat ze verschraald
worden. Het ene veld, C genaamd, is in 2000 27 jaar in beheer en het andere, D, 32 jaar.
Uit eerdere metingen is gebleken dat na ongeveer twintig jaar een significante toename
van bet aantal soot-ten van de at-me grond waargenomen kan worden.
Het 32 jaar verschraalde veld ziet er verre van soortenrijk uit; de overheersende soort is
de bryophyt Rhytidiadeiphus squarrosus (Haakmos). Op dit veld zijn geen molshopen te
vinden, dit wijst op een lage pH en dit is dan ook aangetoond in 1999 (zie bijlage 5).
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Verondersteld wordt dat de Haakmoslaag als een zaadval werkt waardoor kiemplanten
zich niet kunnen vestigen waardoor het aantal soorten hogere planten teruggelopen is in
de afgelopen jaren. Verder wordt verwacht dat het toedienen van kunstmest en kalk de
(her)groei van Haakmos zal remmen en de groei van hogere planten zal stimuleren.
De veronderstellingen worden getoetst aan de hand van proeven in het onderzoeksgebied

rond het Anloerdiepje.

1.6 Onderzoeksvragen

1) Is het aantal soorten hogere planten in het infiltratiegebied rond het Anloerdiepje
inderdaad afgenomen?

2) Heeft het Haakmos een remmende werking op de kieming en vestiging van hogere
planten, dan wel mechanisch door als een 'seed-trap' te werken dan wel chemisch
door allelopatische effecten?

3) Wat is het effect van het toedienen van kunstmest en / of kalk op de groei en
aangroei van het Haakmos en wat op de groei van hogere planten?
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2 Materiaal en Methode

2.1 Vegetatiesamenstelling
De verschillende zones in het natuurgebied worden onderscheiden door verschil in aantal
jaren verschralingbeheer wat tot gevoig heeft dat er een verschil is in soortensamen-
stelling en nutrientenvoorziening. De samenstelling van de vegetatie is beschreven in mei

en juni 2000 in 2 verschillende percelen. De samenstelling werd bepaald om vast te
stellen wat de invloed van verschralingbeheer is op de vegetatiesamenstelling. Dit werd
uitgevoerd door tien opnamen te maken van 4 m2 in beide percelen. Elke opname werd
verdeeld in tien vakjes van 0.4m2 (0.4m x im) en per vakje werd genoteerd welke
soorten aanwezig waren. Per opname kan een soort voorkomen met een frequentie van 1
tot 100 (Bakker et al 1996b). Verschillen in frequentie per perceel werden getoetst met
de ANOVA toets.

2.2 Vergelijking soortensamenstelling 1999 en 2000
De soortensamenstelling van het 32 jaar verschraalde perceel is in 1999 gedaan door
D. M. Pegtel en Y. de Vries. De vegetatieopname van 2000 wordt daarmee vergeleken.
De frequenties van voorkomen worden uitgedrukt in de 'Tansley-schaal'.

2.3 Vaststelling kiemkracht
Gebruikt werd zaad van Rumex acetosa uit de zaadkamer. Dit zaad was in 1998

verzameld.
Er werden 3 x 50 zaden gebruikt om de kiemkracht vast te stellen. De zaden werden te
kiemen gezet in Petri schaaltjes in een klimaatkamer met een dag — nacht cyclus van 12
uur bij 25° C en 12 uur bij 15° C voor maximaal zes weken. Tijdens deze incubatie
werden gekiemde zaden geteld en verwijderd en er werd regelmatig water gegeven om
uitdroging te voorkomen. Zaden die binnen zes weken kiemden werden als kiemkrachtig
beschouwd. Voor kiemkracht van het zaad werd het gemiddeld kiemingspercentage
gebruikt.

2.4 Zaaiproef met zaad van Rumex acetosa
Op beide percelen, C en D, werden 50 vakjes van 10 x 10 cm uitgezet.
In tien daarvan werden 50 zaden van Rumex acetosa uitgezaaid. Van tien vakjes werd de
moslaag verwijderd en vervolgens werden er 50 zaden gezaaid. Van tien vakjes werd de
zode uitgestoken met een 10 x 10 cm boor en de werd de zode omgekeerd en
teruggeplaatst waarna 50 zaden werden gezaaid. Van tien vakjes werd de zode ook
uitgestoken maar flu vervangen door potgrond waarna er 50 zaadjes op uitgezaaid
werden. Tien vakjes bleven onbehandeld om als blanco te dienen. [fig. 2.1.]
Elke week werden de kiemplanten geteld en verwijderd.
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Fig. 2 1. Schematische beschrzjving van de zaaiproef met Rumex acetosa
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2.5 Haakmos als zaadval
Een dikke moslaag kan als zaadval werken doordat de zaden van hogere planten erin
vallen en of niet kiemen Of na kiemen afsterven omdat de worteltjes de 'veilige bodem'
niet kunnen bereiken.
Om te bepalen wat de Haakmoslaag aan zaden van hogere planten bevat werd eind
januari 2000 mos verzameld op het 32 jaar verschraalde perceel, perceel D. De moslaag
van vijf vakjes van 25 x 25 cm werd verwijderd, dit kwam ongeveer overeen met 19
gram droog mos. Deze laag werd uitgespreid in bakken met gestenliseerde grond en in de
kas geplaatst. Begin februari kwamen de eerste kiemplanten op, ze werden geteld en
verwijderd na determinatie. Tot eind mei werden er kiemplanten waargenomen.

2.6 Haakmos als groeiremmer van Rumex acetosa
Bij de vorige proef viel op dat planten overgeplaatst in een schone pot met grond, dus
zonder de aanwezigheid van het Haakmos, veel beter groeiden dan hun soortgenoten in
de mosbakken. Om dit verschijnsel verder te onderzoeken werd de volgende proef
uitgevoerd. Vijf potten werden met potgrond gevuld en vijf potten werden gevuld met
potgrond en stervend haakmos. Per pot werden tien plantjes van Rumex acetosa geplant
(26-04) en de potten werden met een glazen deksel bedekt om uitdroging tegen te gaan.
Na 50 dagen werden de plantjes gedroogd en gewogen. Voor deze proef is handelszaad
van Rumex acetosa gebruikt.

2.7 Kieming van Rurnex acetosa o.i.v. water, mosextract en HCI.
Haakmos en water werden gemengd in een verhouding van 1:2 en in een maatcilinder
met behuip van een Ultra thurax fijngehakt en gemengd. Dit mengsel werd vervolgens
gefiltreerd en het filtraat werd opgevangen. Van het filtraat werd de pH gemeten, deze
was 5,3. Er werd een HC1 oplossing gemaakt met dezelfde pH om mogelijke effecten van
de pH uit te sluiten. In Petn schaaltjes werden 3 filtreerpapiertjes en 50 zaden gelegd en
de papiertjes werden bevochtigd met het mosmengsel of met de HC1 oplossing. De proef
werd in 3-voud uitgevoerd.
Om de dag werden de papiertjes in de schaaltjes opnieuw bevochtigd en de kiemplantjes
geteld en verwijderd.
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2.8 Bepaling massa Haakmos en hogere planten.
April 1999 werden 40 proefveldjes van 0.5m bij 0.5m uitgezet op het perceel D. Van
deze 40 veldjes werd van de heift de moslaag verwijderd. De 40 veldjes werden bemest
en bekalkt volgens het schema in bijlage 4. De bemesting werd uitgevoerd met 'slow
release' N-, P- en K —kunstmest (13% N; 13% P205; 13% K20; 2% MgO) en er werd
200 kg ha' N, 87,2 kg ha' P en 166 kg ha' K toegediend. Voor de bekalking werd
2000 kg ha' CaCO31 toegediend.
De verwijderde moslaag werd gescheiden van hogere planten en strooisel en vervolgens

gedroogd in de droogstoof bij 70° C en gewogen.
In april 2000 werd van dezelfde veidjes opnieuw de (hergroeide) moslaag verwijderd.
Ook dit mos werd uitgezocht, gedroogd en gewogen. Verschillen in hergroei tussen de
behandelingen werden getoetst met de Tukey toets. De hergroei werd bepaald met een
gepaarde t-toets. Ook werden in april 2000 het bekalken en bemesten herhaald.
In juli 1999 werden de hogere planten van de veldjes afgeknipt en in zakken in de koeling
opgeslagen. In april 2000 werden de monsters bij 700 C gedroogd en daarna gewogen. Dc
verschillen in biomassa werden getoetst met een ANOVA en een Tukey HSD toets.
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3 Resultaten

3.1 Vegetatiesamenstelling
Onderzocht worden twee percelen die verschillen in aantal jaren verschralingsbeheer
namelijk perceel C 27 jaar en perceel D 32 jaar. Het aantal plantensoorten die in de
vegetatie aanwezig zijn neemt af van 20 soorten op het perceel dat 27 jaar in
verschralingbeheer is naar 16 in het perceel van 32 jaar. Behalve het aantal soorten
verandert ook de soortensamenstelling in de tijd(fig 3.1). Perceel C wordt gedomineerd
door Agrostis cappillaris, Agrostis stolonifera, Dactylus glomerata en Rumex acetosa.
Van deze soorten is alleen Agrostis cappillaris ook op perceel D terug in dominante
positie te vinden, Rumex acetosa is op perceel D in een hele lage frequentie terug te
vinden (zeldzaam vgl Tansley-schaal, zie ook tabel 1) maar de andere dominante soorten
van perceel C, Agrostis stolonifera en Dactylus glomerata komen niet voor.
Ook andere soorten die in lagere frequenties op perceel C te vinden zijn komen niet meer
voor op D. We! zijn hier weer andere soorten te vinden zoals de dominante soorten
Rhytidiadeiphus squarrosus en Anthoxanthum odoratum en verschillende Carex en
Juncus soorten die niet op perceel C te vinden waren.
Van de soorten die op beide percelen voorkomen, Agrostis cappillaris, Festuca rubra,
Quercus robur, Holcus lanatus, Rumex acetosa en Hypocharis radicata komen Holcus
lanatus (ANOVA, F= 10.687, p = 0.004 ) en Rumex acetosa ( ANOVA, F= 3249.000, p
= 0.000 )significant meer voor op het 27 jaar verschraalde perceel.

Fig 3.1. De vegetatiesamenstelling van he: 27-jaar verschraalde veld C en he: 32 jaar verschraa!de veld D.
De plantensoorten zijn uitgezet tegen hunfrequentie van voorkomen (1-1(X)).
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3.2 Vergelijking soortensamensteiJing 1999 en 2000.
De vegetatiesamenstelling van het oudste perceel is in 1999 uitgevoerd door D.M. Pegtel

en Y. de Vries. De vegetatieopname van 2000 werd met deze opname vergeleken. [tabel
1.] Het aantal soorten is afgenomen van twintig in 1999 naar vijftien in 2000.
De soorten Carex panicea, Potentilla erecta, Deschampsiaflexuosa, Epilobium
tetragonum en Quercus rubra komen nog wel in 1999 voor maar niet meer in 2000
gevonden werden. Ook is er bij een aantal soorten een verschil in mate van voorkomen
waar te nemen. Juncus effrsus en Galium hercynicum zijn twee soorten die zich in een
jaar tijd behoorlijk uitgebreid hebben waarbij Galium hercynicum plaatselijk zelfs als

dominante soort waargenomen werd.

Tabel I. De vegetatiesamenstelling van her 32 jaar verschraalde perceel in 1999 en in 2000. In de eerste

kolom de verschillende soorten, in de tweede en derde een indicatie van de mate waarin de soorten in
respectievelijk 1999 en 2000 voorkomen, uitgedrukt in de Tansley-schaal.

Soort 1999 2000

Agrostis capillaris Dominant Dominant
Festuca rubra Dominant Dominant

.

Carexnzgra
Plaatselijk dominant elders
zeldzaam

Schaars

Anthoxanthum odoratum Veelvoorkomend Dominant
Luzula campestris Frequent Veelvoorkomend
Holcus lanatus Frequent Frequent

Carex panicea Plaatselijk frequent -

Potentilla erecta Schaars -

Quercusrobur Schaars Schaars
Rumex acetosa Schaars Zeldzaam

.

Galium hercynicum
Plaatselijk schaars elders
zeldzaam

Plaatselijk dominant elders
zeldzaam

Betula pubescens Zeldzaam Zeldzaam
Carex ovalis Zeldzaam Zeldzaam
Deschampsiaflexuosa Zeldzaam -

Epilobium tetragonum Zeldzaam -

Hypochaeris radicata Zeldzaam Zeldzaam
Luzula multiflora
con gestus

Zeldzaam Schaars

Juncus effusus Zeldzaam Veelvoorkomend
Juncus con glomeratus Zeldzaam Zeldzaam
Quercus rubra Zeldzaam -
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3.3 Veld zaaiproef met Rumex acetosa
Dc mogelijkheid dat de moslaag de kieming en vestiging van vaatplanten remt is
onderzocht door een zaaiproef met Rumex acetosa.
Op veld D is er een significant verschil gevonden tussen de verschillende behandelingen:
er kiemden significant minder zaden op de plots waar nog Haakmos in staat dan op die
waar bet verwijderd was( rood, geel en wit). Het maakt hier niet uit of het Haakmos
weggeplukt was of dat de zode uitgestoken en omgedraaid was. De meeste zaden
kiemden in de plots waarbij de uitgestoken zode vervangen was door potgrond, dit
verschilt significant van Haakmos wegplukken en van zode uitsteken en omdraaien. Zie
tabel 2 voor de significantiewaarden.

Tabel 2. Resultaten van de Tukey HSD toets op de behandelingen op he: 32 jaar verschraalde veld

Mean
DifferencE

Std. Erroi Sig

Intac zoth
gekeer

-3.050C .493, .00(

Potgrond -4.700C .493 .00(

Haakmo
verwijder

-2.525C .493, .0O(

zod
gekeerc

Potgron( -1 .650C .493 .00

Haakmo
verwijden

.525( .493 .71

potgrOfl( Haakmo
verwijden

2.1750 .493 .00(

* The mean difference is significant at the .05 level.

Op het 27 jaar verschraalde veld hadden de behandelingen een ander effect dan op het 32
jaar verschraalde veld. Bier verschilde de behandeling zode uitsteken en omkeren
significant van Haakmos wegplukken wat niet bet geval was op veld D.
In de plots waar het Haakmos verwijderd was kiemden niet meer zaden dan in de plots
waar dat niet gedaan was. Wel kiemden ook op dit veld de zaden het vaakst in de plots
waarvan de zode uitgestoken en vervangen was door potgrond. De potgrond behandeling
verschilde significant met zode uitsteken en omkeren, met Haakmos wegplukken en met
geen Haakmos wegplukken. [tabel 3]
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Tabel 3. Resultaten van de Tukev HSD wets op de behandelin en op 27 jaar verschraalde veld.
Mear

Differenc
Std. Erro Sig

Intac Zod
gekeerc

-1 .600( .332( .OO

Potgronc -2.733 .332( .00
Haakmo

verwijderc
1 .000E-01 .332( .99

ZodE
gekeerc

Potgronc -1.133 .332( .00

Haakmo
verwijderc

1 .700( .332( .00

Potgronc Haakmo
verwijderc

2.8333 .332( .00

* The mean difference is significant at the .05 level.

3.4 Haakmos als zaadval.
In de bakken waarin het Haakmos uitgespreid lag kwamen verschillende hogere planten
op (zie tabel 4 en foto 1). Wekelijks werden de kiemplanten geteld en verwijderd na
identificatie.

Tabel 4. De plantensoorten waarvan er kiemkrachtig wad in de Haakmoslaag aanwezig is. In de eerste
kolom de namen van de plantensoorten waarvan er kiemplanten opkwamen in de balcken met uitgespreid
Haakmos en in de tweede kolom he: aan:aI kiemplanten.

Soort Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4 Bak 5 Totaal aantal
kiemplanten

Agrostiscapillaris 137 133 102 226 124 722

Juncus effusus 302 5 9 182 315 813

Berulapubescens 11 57 15 15 16 114

Epilobiuin retragonum 4 1 13 3 4 25

Luzula campestris 5 3 5 8 2 23

Carexovalis 5 4 2 2 4 17

Anthoxanthum odoraturn 4 2 3 3 12

Galiu,n hercvnicu,n 0 0 0 9 0 9

Chaniaerion
an gust ifoliutn

1 1 2 4

Holcus lanatus 0 2 2 0 0 4

LvchnisJlos cuculi 1 3 4

Taraxacwn officinale 0 2 0 0 0 2
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3.5 Haakmos als groeiremmer
Het gemiddelde versspruitgewicht van jonge planten van Rumex acetosa die gegroeid
waren in potten met Haakmos verschilde niet van die van planten die gegroeid waren in
potgrond. De wortels van de planten in de potten met potgrond zijn zwaarder dan die van
de planten in de potten met potgrond met Haakmos maar het verschil was niet significant
(ANOVA, F = 4.735, p = 0.06 1).

De spruit / wortel verhouding in zowel vers- (ANOVA, F = 8.759, p = 0.0 18) als in
drooggewicht (ANOVA, F = 8.041, p = 0.022) was significant hoger in de planten in de
potten met potgrond met Haakmos dan van de planten in de potten met potgrond.
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3.6 Kieming van Rumex acetosa o.i.v. water, mosextract en HCI.
Er kiemden significant meer zaden in de controle schaaltjes met water dan in de
schaaltjes met het mosmengsel. Het aantal gekiemde zaden in de schaaltjes met HC1 -
oplossing verschilde niet significant van het aantal in de controle schaaltjes. Ook
verschilde het aantal gekiemde zaden in de schaaltjes met HC1 -oplossing niet significant
van die met mosmengsel. Zie tabel 5 voor de significantiewaarden. Het aantal gekiemde
zaden is uitgezet tegen te tijd in fig 3.2.

tTTTTT
I

__ ___________________ ____________I

. controle

io
0• c.._'.•,•...... I I I I I'I F I I

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

tijd in dagen

Fig. 3.2. Het percentage gekiernde zaden van Rumex acetosa met SE ,in Haakmosoplossing, HCI-
oplossing en in demiwater (controle), uitgezet tegen de tijd.

Tabel 5. Resultaten van de Tukey HSD wets op de resultaten van de kiemp roe!

Mear
DifferencE

Std. Erro Sig

Mo HC -3.204 2.307; .34
Cont -7.7501 2.307; .00

HC Mo 3.204 2.307; .34
Cont -4.545 2.307; .12(

Cont Mo 7.7501 2.307; .0O
HC 4.545 2.307 .12(

* The mean difference is significant at the .05 level.
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3.7 Bepaling massa Haakmos en hogere planten.

3.7.1 Bepaling massa Haakmos
Een jaar na verwijdenng had de Haakmoslaag zich nog niet volledig herstelt: de moslaag
van 2000 was significant lager dan die van 1999 (ANOVA, F = 62,383, p = 0,000)
In fig.3.3 zijn de verschillende behandelingen uitgezet tegen de mosopbrengsten. De
behandelingen zijn alleen van toepassing op 2000 omdat de behandelingen in 1999 pas
gedaan zijn nadat de moslaag verwijderd is.
Op de plots waar kunstmest aan was toegevoegd was de moslaag significant kleiner dan
die van de controle plots. De moslaag op de plots waar kalk is gestrooid verschilt niet van
die van de controleplots. Ook de combinatie van kalk en kunstmest tegelijk toevoegen
zorgde voor een moslaag die niet verschilde van de controle. [tabel 6]

Tabel6. Resultaten van de Tukey HSD toets op de resultaten van de massabepaling van he: Haakmos

Mear
DifferencE

Std. Erro Sig

C I .108( .108 .75
L+F .218( .108 .22

F .324( .108 .04(

I L+F .11 0( .108 .74
F .216( .108 .23

L+F F .106( .108 .76
• The mean difference is significant at the .05 level.

Er was geen correlatie tussen de hoeveelheid Haakmos van 1999 en die van 2000; mate
van hergroei houdt geen verband met de oorspronkelijke hoeveelheid mos. Zie tabel 7.

Tabel7. Resultaten van de paired samples toets op de massa 's van he: Haakmos van 1999 en van 2000.

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 1999 & 20
2000

0.080673 0.735285
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Fig. 3.3. De grootte van de Haakmoslaag. uitgedrukt in ton per hectare, van 1999 en 2000. De
behandelingen op de x-as hebben alleen betrekicing op de moslaag van 2000.

3.7.2 Bepaling van de massa van hogere planten.
Er is een duidelijk verschil waar te nemen in de effecten van bemesten en bekalken op de
groei van hogere planten in de proefveldjes op perceel D. Fig 3.4.
De veidjes die bemest werden met kunstmest (dit zijn de veidjes HIM , MB en MI)leveren
een significant hogere opbrengst aan hogere planten op dan de veidjes die niet bemest
werden (dit zijn de veidjes C, H, HK en K).
Wanneer de veidjes naast kunstmest ook kalk toegediend kregen (veidjes HKM)
verschilde de opbrengst aan hogere planten niet meer significant met de controle veidjes
en met de veidjes waar het Haakmos van verwijderd was. De HKM veidjes verschildlen
wel significant van de ilK en de K veidjes. Zie tabel 5 voor de significantiewaarden.

Fig. 3.4. De gemiddelde opbrengst (n = 5)aan hogere planten in gram per m2 ui:gezet tegen de
behandelingen. C = controle, K = met kalk, HK = Haakmos verwijderd en met kalk, H = Haakmos
verwijderd, MB = kunstmest erop ges:rooid, MI = kunstmest in sneden in de grond, HM = Haakmos
verwidjerd en kunstmest erop gesrooid, J-JKJvf = J-Iaakmos verwijderd en kalk en kunstmest erop gestroold
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Tabel 5 Resultaten van de Tukey HSD wets op de resultaten van de massabepaling van de hogere planten

.

.

Meai
Differenci

Std. Erro Sig

I 1 -1.2621 6.910 1 .0O(

. hi 7.5901 6.910 .95

hn
hkn -22.3221 6.910 .051

-33.7801 6.910 .001

h

I .8881 6.910 1.00(
mt -24.2501 6.910 .02E

m -24.9481 6.9101 .02(
hi 8.852( 6.9101 .89

hkri -21.060( 6.9101 .07
hrr -32.518( 6.9101 .001

I 2.150( 6.910C 1.OOC

mt -22.988(
m

h
-23.686(

h krr

6.910C

-29.91 2(
hm

6.910C
.041

-41.37CC

6.91CC
.03

-6.702(
6.91CC

.oo

6.91CC

m

.0CC

mL -31.84CC 6.91CC .001

.97E

-32.538( 6.91Cc .001

hrn -11.458( 6.910 .7l
23.21CC 6.910 .C3

°28( 6.91CC
6.9 iCC

1 .0CC

1 .0CC

qioC
DC

DC

DC

DC

DC

.0CC

.86c

.90

.01

.01

1.00
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4 Discussie

Uit onderzoek is gebleken dat op het 32 jaar verschraalde perceel D de soortenrijkdom
laag is, namelijk 15 soorten. Dit komt overeen met de verwachting die gebaseerd is op de
bewering van (Pegtel et a!. 1996a) dat de soortenrijkdom op zure oligotrofe bodems laag
is. In 1999 is aangetoond dat de pH op perceel gemiddeld <4,5 is. [bijiage 5]. In perceel
D komen minder soorten voor dan in C. het verschil is echter niet groot: 15 soorten in D
tegenover 20 in C. Ook zijn er soorten die we! in D en niet in C voorkomen. De beide
percelen hebben maar 6 soorten gemeenschappelijk. Soorten die in D dominant zijn zoals
Anthoxanthum odoratum en Rhytidiadeiphus squarrosus komen op C niet voor. De
percelen verschillen dermate van elkaar wat betreft de soortensamenstel!ing dat het niet
aannemelijk lijkt dat D 5 jaar geleden de soortensamenstelling van C bezat. Het
vergelijken van de soortensamenstelling van de twee percelen is daarom eigenlijk geen
goede methode om te onderzoeken of het aanta! soorten hogere planten in het
infiltratiegebied rond het Anloërdiepje inderdaad afgenomen is omdat behalve de factor

tijd ook de factor p!aats een rol speelt.
Het maken van een tijdreeks van de soortensamenste!!ing van een of meerdere
perceel(en) is een betere manier. Dit is voor perceel D gedaan in 1999 en 2000. Het
aantal soorten hogere planten is afgenomen van 20 in 1999 naar 15 in 2000. De soorten
die in 1999 codominant waren zijn dat nog steeds in 2000. Enkele zeldzame soorten zijn
van het perceel verdwenen. Het ziet ernaar uit dat een beperkt aantal soorten zich
ontwikkelt tot dominante of veelvoorkomende soorten ten koste van andere soorten die

dan verdwijnen.
Plaatselijk frequente soorten groeien in groepjes bij elkaar en komen daartussen
nauwelijks voor. De kans, dat ze gemist worden bij een vegetatieopname, is aanwezig.
Datzelfde geldt voor de zeldzame soorten; het kan zijn dat de soorten toch nog wel
aanwezig zijn op het onderzochte percee! maar dat ze niet opgemerkt zijn bij de opnames.
Toch is dit een goede methode om te onderzoeken in hoeverre het aantal soorten en de
soortensamenstelling van hogere planten in dit gebied veranderen. Dit onderzoek verdient

voortzettiflg.
Verschraling van landbouwgrond wordt gedaan met de gedachte dat de

soortenrijkdom dan zal toenemen. In dit onderzoeksgebied is dat niet het geval; de
soortenrijkdom neemt af. Ook in een ander onderzoek is gevonden dat de soortenrijkdom
niet toeneemt bij verschraling door maaibeheer.(Pegtel Ct al.1996b). Redenen voor het
uitblijven van de toename kunnen zijn een beperkte aanvoer van zaden van e!ders of
vanuit de zaadbank, of een slechte a-biotische conditie van de bodem.(Bakker and
Berendse 1999). Natuurlijke verspreiding van zaden wordt vaak overschat.(Prins et
a!. 1998b). Verspreiding van zaden via maaimachines is vaak meer doeltreffend, dit kan
een wezen!ijke bijdrage leveren aan de restauratie van soortenrijkdom.(Bakker et a!. 1996)
(Strykstra et a!.1996) (Strykstra et al.1997a). Voor de vestiging van planten is het
belangrijk dat de zaden in een 'safe site' terechtkomen. De aanwezigheid van mossen kan

zowe! beschermend als remmend werken op zaden. Mechanismen die de kieming van
zaden negatief beInvloeden zijn verandenngen in !ichtkwaliteit (rood/verrood
verhouding) en lichtkwantiteit, mechanische verhindenng van de zaden om bet
bodemopperviak te bereiken (zaadval) en allelopatische effecten. (Tooren van 1990)
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(During and Tooren van 1990). Dc zaden van sommige plantensoorten hebben nitraat
nodig om te kunnen kiemen en het mos kan dit benodigde nitraat opnemen en
incorporeren zodat het niet meer beschikbaar is voor de zaden.(Pons1989). Een ander
negatief effect van mos op de kieming van zaden is, volgens Zamfir (Zamfir2000), het
vermogen van mossen om heel efficient water op te nemen waardoor het niet vochtig
genoeg is voor de zaden om te kunnen kiemen. Volgens anderen zijn de omstandigheden
in de moskussen juist gunstig voor het kiemen van zaden omdat het langer vochtig blijft
en er minder temperatuurschommelingen zijn.(Kotorova and Leps 1999) (Tooren
van 1990).
In dit onderzoek is de kieming van zaden van Rumex acetosa in een moslaag van
Haakmos vergeleken met de kieming zonder mos. Op perceel D waren er meer
kiemplanten in de plots zonder Haakmos. Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat de
vestigingskans van kiemplanten het grootst is wanneer er geen mos aanwezig
is.(Kotorova and Leps 1999)
De meeste kiemplanten van Rumex acetosa waren te vinden in de plots met potgrond.
Ook Kotorova vond dat de vestigingskans van kiemplanten hoger was in 'gaps', plots met
uitgestoken zode, dan wanneer alleen het mos verwijderd was. (Kotorova and Leps 1999).

Dat er in bet onderzoek met Rumex acetosa een verschil is tussen potgrond en de
omgekeerde zode heeft er deels mee te maken dat er zaden van de omgekeerde zode
afgespoeld zijn wat de resultaten beInvloed heeft. Ook kan de potgrond een voordeel
gegeven hebben omdat het goed in staat is om vocht vast te houden. Andere
mogelijkheden zijn een gunstiger pH of een hogere nutrientenvoorziening van de
potgrond. Dit zou onderzocht kunnen worden door de omgekeerde zode los te schudden
(voorkomt ook bet afspoelen van de zaden) en te bemesten en/of te bekalken. Of de pH
op perceel C net als op D laag is, is niet bekend. Dit zou nog onderzocht moeten worden.
Wel kiemden ook op perceel C meer zaden in de plots met potgrond. Op perceel C waren
in totaal een stuk minder kiemplanten te vinden dan op perceel D. Het is mogelijk dat er
meer kiemplanten over het hoofd gezien werden in de dichte vegetatie of dat er
kiemplanten beschadigd raakten bij bet doorzoeken van de vegetatie. Ook waren er op
perceel C een paar verstoorde plots door molshopen. De hoge en dichte vegetatie op
perceel C kan te weinig licht en ruimte overgelaten hebben voor de zaden om te kiemen.

De verwachting was dat er veel kiemplanten op zouden komen in de bakken met
uitgespreid Haakmos in de kas. Dit was al eerder in een onderzoek aangetoond.(Tooren
van 1988b). Er groeiden inderdaad veel kiemplanten in de bakken met uitgespreid
Haakmos, meer dan in het veld waargenomen werd; Haakmos werkt als een zaadval. Een
mogelijke verklaring voor bet verschil tussen aantal kiemplanten in de kas en in het veld
is dat er in het veld een hoge en snelle sterfte onder de kiemplanten optreedt doordat er
een verminderde kans op worteling is. (Tooren vanl988b) Er kwamen in de bakken ook
kiemplanten op van soorten die niet in het veld werden gevonden op perceel D zoals
Epilobiurn tetragonum, Chamearion angusrifolium, Lychnisfios cuculi en Taraxacum
officinale. Op dit perceel was van deze soorten wel levenskrachtig zaad aanwezig maar
geen planten, mogelijk remde de Haakmoslaag de vestiging van deze planten. Een
mogelijkheid om de soortenrijkdom van bet 32 jaar verschraalde perceel te bevorderen is
het verwijderen van de Haakmoslaag.
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Het probleem is dan wel dat een groot dee! van de beschikbare zaden mee verwijderd
wordt met het mos. Het beste zou zijn om het Haakmos te verwijderen en de zaden die

deze bevat uit te schudden op het veld.
Mos zou een allelopatisch effect hebben op de kieming van zaden. (Tooren

van 1990). De verwachting, dat er meer zaden zouden kiemen in Petri schaaltjes met
water of met HC1 oplossing dan met mosextract, is op de bewering van Van Tooren
gebaseerd. De zaden kiemden inderdaad significant beter in de schaaltjes met water dan

met mosextract. Dit verschil, tussen kiemen in water en in mosextract, kan niet
toegewezen worden aan de lage pH van het mosextract omdat er geen significant verschil
gevonden is tussen het aantal gekiemde zaden in water en het aantal in HC1 oplossing(wat
dezelfde pH had als het mosextract). De resultaten van deze proef wijzen op een
allelopatisch effect van Haakmos op de kieming van Rumex acetosa.
Over mogelijk allelopatische effecten van mos op kiemplanten en /of voiwassen planten
is nog heel weinig bekend. De planten in de bakken met uitgespreid Haakmos zagen er
kleiner en slechter uit dan de planten die overgezet werden in potten met potgrond. Dit
kan op een allelopatisch effect wijzen. Toch kon met de daaropvolgende proef, planten

van Rumex acetosa in potten met potgrond met en zonder Haakmos, alleen aangetoond
worden dat de spruitlwortel verhouding significant hoger is bij de planten in potten met
Haakmos. Er was erg veel variatie in de proef, zowel in grootte van planten als in aanta!
opgekomen planten. De hittegolf van mei 2000 kan de proef negatief beInvloed hebben.
Allelopatie kan met deze proef niet bewezen maar ook nog niet volledig uitgesloten
worden. De proef zou herhaald moeten worden onder betere omstandigheden. In het
onderzoek van Zamfir kon het allelopatische effect van mos op kiemplanten ook niet
bewezen worden maar ook daar werd het niet uitgesloten. (Zamfir2000). Er zou meer
onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijk allelopatische effecten van mos op

hogere planten.
In het onderzoek van Londo werd de Haakmoslaag voor ca 50 % verwijderd en daar was
de moslaag het jaar erop niet volledig hersteld.(Londol998a). De verwachting voor dit
onderzoek was dan ook dat bij volledige verwijdering van de Haakmoslaag, de laag zich
niet herste!d zou hebben na een jaar. Inderdaad was de biomassa van de moslaag een jaar

na verwijdering significant lager dan ervoor. Op de bemeste plots is de biomassa van
Haakmos significant lager; bemesten remt de hergroei van Haakmos. Dit komt overeen
met de uitkomsten van eerder onderzoek waarin een negatief effect van N bemesting op
het voorkomen van mos gevonden wordt.(Kellnerl993). Ook werd in het onderzoek van
Virtanen een grote toename van de biomassa van de mossen gevonden wanneer er
gestopt werd met bemesten. Een ander deel van het Park Grass Experiment toonde echter
geen effect van N bemesting op de totale biomassa van de mossen. Hierbij waren er
echter wel grote verschillen in N-tolerantie tussen de verschillende mossoorten. (Virtanen

et al.2000).
Het uitstrooien van kalk had nog geen remmend effect op de hergroei van de
Haakmoslaag maar wellicht wel na voortzetting van het bekalken. Het strooien van kalk
had ook geen invloed op de groci van hogere planten. Wellicht dat er bij voortzetting van
bekalken wel een effect op de hogere planten groei gevonden wordt want in een ander

onderzoek is gevonden dat bij bekalken het aantal soorten hogere planten toenam. (Graaf

de et al.1998a).
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Het toedienen van kunstmest had we! effect op de groei van hogere planten, de biomassa
van de hogere planten was significant hoger na bemesting. De biomassa van het Haakmos
was na bemesting significant lager. Dit is precies zo als Virtanen vond in zijn onderzoek
en bevestigt de algemene mening dat hogere planten concurrentiekrachtiger zijn dan
mossen. (Virtanen et al.2000). Volgens Virtanen !eidt de afname van beschikbaar N tot
een toename in beschikbare ruimte en licht voor mos en vervolgens een toename van de
biomassa van mos. (Virtanen et al.2000).Het lijkt waarschijnlijk dat op perceel D de
biomassa van hogere planten afgenomen was doordat het al 32 jaar verschraald werd.
Hierdoor ontstond er ruimte voor mossen. Haakmos heeft hiervan geprofiteerd en vormt
flu een dichte mat die ook de generatieve voortplanting van de hogere planten remt
waardoor ze nog verder teruggedrongen worden. Bemesten zou een goede manier zijn

om meer hogere p!anten en minder te krijgen. Doordat de hogere planten
concurrentiekrachtiger zijn kunnen ze met behuip van extra meststof het Haakmos terug
dringen. Dit zou extra sne! gaan als het Haakmos verwijderd wordt maar dan moeten we!

de zaden eruit geschud worden. Begrazing door vee kan ook een goede beheersmaatregel
zijn omdat vee de mosmat opentrapt en mos kan s!echt tegen
betreding.(Londol998a)Bovendien zijn de ontstane gaten goede p!aatsen voor
kiemplanten om zich te vestigen. (Kotorova and Leps 1999)
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5 Bijiagen

Bijiage 1. Drooggewichten, april 1999.
Hoeveelheden per ( 0.5 x 0.5) m2

g DW g DW tot ton/ ha

Plot 1 mos
plant
strooisel
sub tot
rest
tot

8.81
4.79
0.55

14.15
132.35
146.50

62.26
33.85

3.89

91.21
49.59

5.69

3.65
1.98
0.23

5.86

Plot 2

Plot 4

Plot 6

Plot 9

g DW % g DW tot

mos 7.30 69.59 64.56 2.58

plant 2.47 23.55 21.84 0.87

stroolsel 0.72 6.86 6.37 0.25

sub tot 10.49
rest 82.28
tot 92.77 3.71

mos
gOW

1.30
%

62.20
gDWtot

67.40
ton/ha

2.70

plant 0.63 30.14 32.66 1.31

strooisel 0.16 7.66 8.30 0.33

sub tot 2.09
rest 106.27
tot 108.36 4.33

mos
g DW

4.07
%

51.26
g DW tot

52.09
ton/ ha

2.08

plant 3.42 43.07 43.77 1.75

stroolsel 0.45 5.67 5.76 0.23

sub tot 7.94
rest 93.68
tot 101.62 4.06

gDW % gDWtot ton/ha

mos 6.73 75.28 87.23 3.49

plant 0.87 9.73 11.28 0.45

strooisel 1.34 14.99 17.37 0.69

sub tot 8.94
rest 106.93
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Plot 12

Plot 13

Plot 16

Plot 18

Plot 19

q DW tot

Plot 20 mos 3.69 54.67 33.59
plant 2.50 37.04 22.76
stroolsel 0.56 8.30 5.10

sub tot 6.75
rest 54.69
tot 61.44

toni ha
1.34
0.91
0.20

9DW % gDWtot ton/ha

mos 4.84 58.74 56.35 2.25

plant 3.12 37.86 36.32 1.45

strooisel 0.28 3.40 3.26 0.13

sub tot 8.24
rest 87.69
tot 95.93 3.84

mos
9DW

1.77
%

60.62
gDWtot

18.63
ton/ha

0.75

plant 0.87 29.79 9.16 0.37

strooisel 0.28 9.59 2.95 0.12

sub tot 2.92
rest 27.81
tot 30.73 1.23

mos
gDW

1.46
%

69.86

gDWtot
6.82

ton/ha
0.27

plant 0.25 11.96 1.17 0.05

stroolsel 0.38 18.18 1.78 0.07

sub tot 2.09
rest 7.68
tot 9.77 0.39

mos
g DW

2.94
%

85.22
g DW tot

69.85
ton/ ha

2.79

plant 0.25 7.25 5.94 0.24

stroolsel 0.26 7.54 6.18 0.25

sub tot 3.45
rest 78.52
tot 81.97 3.28

mos
g DW

1.54
%

79.79
g OW tot

74.22
ton/ ha

2.97

plant 0.36 18.65 17.35 0.69

strooisel 0.03 1.55 1.45 0.06

sub tot 1.93
rest 91.09
tot 93.02 3.72

gDW %

2.46
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Plot 22

Plot 26

Plot 28

Plot 31

Plot 32

g DW % g DW tot toni ha

mos 9.12 67.96 99.72 3.99

plant 3.57 26.60 39.03 1.56

strooisel 0.73 5.44 7.98 0.32

sub tot 13.42
rest 133.31
tot 146.73 5.87

mos
gDW

2.32
%

76.32
gDWtot

62.37
toniha

2.49

plant 0.63 20.56 16.80 0.67

strooisel 0.10 3.13 2.55 0.10
sub tot 3.04
rest 78.68
tot 81.72 3.27

mos
g DW

0.76
%

40.43
g DW tot

24.65
ton/ ha

0.99
plant 0.52 27.66 16.87 0.67
stroolsel 0.60 31.91 19.46 0.78

sub tot 1.88
rest 59.10
tot 60.98 2.44

mos
g OW

3.51

%
58.40

g DW tot
41.68

ton/ ha
1.67

plant 2.12 35.27 25.18 1.01

strooisel 0.38 6.32 4.51 0.18

sub tot 6.01
rest 65.36
tot 71.37 2.85

mos
g DW

2.83
%

37.58
g DW tot

47.09
ton/ ha

1.88

plant 4.22 56.04 70.22 2.81

strooisel 0.48 6.37 7.99 0.32
sub tot 7.53
rest 117.76
tot 125.29 5.01

gDW % goWtot ton/ha
Plot 36 mos 2.59 67.89 43.32 1.73

plant 1.16 30.41 19.40 0.78
strooisel 0.07 1.70 1.09 0.04
sub tot 3.82
rest 60.00
tot 63.82 2.55
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Plot 40 mos 5.04 63.88 105.56 4.22
plant 2.04 25.86 42.73 1.71

stroolsel 0.81 10.27 16.96 0.68
sub tot 7.89

157.36
165.25

I

Plot 37

Plot 39

gDW % gDWtot ton/ha
mos 4.76 57.77 39.77 1.59

plant 3.23 39.20 26.99 1.08

strooisel 0.25 3.03 2.09 0.08

sub tot 8.24
rest 60.61
tot 68.85 2.75

mos
gDW

2.99
%

4423
gDWtot

36.97
ton/ha

1.48

plant 3.39 50.15 41.91 1.68

stroolsel 0.38 5.62 4.70 0.19

sub tot 6.76
rest 76.82
tot 83.58 3.34

g DW % g DW tot ton/ ha

rest
tot 6.61
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Bijiage 2 Drooggewichten, april 2000
Hoeveelheden per ( 0.5 x 0.5) m2

1

Plot 1

Plot 2

Plot 4

Plot 6

Plot 9

g DW g DW tot toni ha

mos 0.70 76.09 13.97 0.56

plant 0.12 13.04 2.39 0.10

strooisel 0.10 10.87 2.00 0.08

sub tot 0.92
rest 17.44
tot 18.36 0.73

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.53 64.63 2.65 0.11

plant 0.26 31.71 1.30 0.05
strooisel 0.03 3.66 0.15 0.01

sub tot 0.82
rest 3.28
tot 4.10 0.16

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.82 67.21 6.43 0.26
plant 0.29 23.77 2.27 0.09
stroolsel 0.11 9.02 0.86 0.03
sub tot 1.22
rest 8.34
tot 9.56 0.38

g DW % g DW tot ton/ ha

mos 0.92 73.02 8.82 0.35
plant 0.24 19.05 2.30 0.09
strooisel 0.10 7.94 0.96 0.04
sub tot 1.26
rest 10.82
tot 12.08 0.48

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.63 76.83 3.15 0.13

plant 0.19 23.17 0.95 0.04

strooisel 0.00 0.00 0.00 0.00
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rest
tot

I

13.98
4.10 0.16

Plot 12

Plot 13

Plot 16

Plot 18

Plot 19

g DW % g OW tot ton! ha

mos 1.37 58.05 20.79 0.83

plant 0.93 39.41 14.12 0.56
stroolsel 0.06 2.54 0.91 0.04

sub tot 2.36
rest 33.46
tot 35.82 1.43

g DW % g DW tot ton/ ha

mos 0.24 40.00 1.25 0.05
plant 0.29 48.33 1.51 0.06
strooisel 0.07 11.67 0.36 0.01

sub tot 0.60
rest 2.52
tot 3.12

g DW % g DW tot ton! ha

mos 0.25 60.98 7.18 0.29
plant 0.14 34.15 4.02 0.16
strooisel 0.02 4.88 0.57 0.02
sub tot 0.41

rest 11.36
tot 11.77 0.47

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.50 51.55 7.24 0.29
plant 0.46 47.42 6.66 0.27
stroolsel 0.01 1.03 0.14 0.01

sub tot 0.97
rest 13.07
tot 14.04 0.56

g OW % g DW tot ton/ ha

mos 0.42 61.76 10.38 0.42
plant 0.26 38.24 6.43 0.26
stroolsel 0.00 0.00 0.00 0.00
sub tot 0.68
rest 16.13
tot 16.81
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I

Plot 20

Plot 22

Plot 26

Plot 28

Plot 31

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.21 56.76 4.69 0.19

plant 0.15 40.54 3.35 0.13

strooisel 0.01 2.70 0.22 0.01

sub tot 0.37
rest 7.89
tot 8.26 0.33

g OW % g OW tot ton/ ha

mos 0.25 44.64 2.43 0.10

plant 0.28 50.00 2.72 0.11

strooisel 0.03 5.36 0.29 0.01

sub tot 0.56
rest 4.88
tot 5.44 0.22

g DW % g DW tot ton/ ha

mos 0.77 51.68 13.65 0.55

plant 0.63 42.28 11.17 0.45

strooisel 0.09 6.04 1.60 0.06

sub tot 1.49
rest 24.92
tot 26.41 1.06

g DW % g OW tot ton/ ha

mos 0.36 64.29 3.99 0.16

plant 0.14 25.00 1.55 0.06

strooisel 0.06 10.71 0.67 0.03

sub tot 0.56
rest 5.65
tot 6.21 0.25

g DW % g DW tot ton/ ha

mos 0.26 50.00 9.51 0.38

plant 0.20 38.46 7.31 0.29

stroolsel 0.06 11.54 2.19 0.09

sub tot 0.52
rest 18.49
tot 19.01 0.76
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Plot 32

Plot 36

Plot 37

Plot 39

Plot 40

33

•1

gOW % gDWtot ton/ha

mos 0.41 64.06 5.67 0.23

plant 0.16 25.00 2.21 0.09

strooisel 0.07 10.94 0.97 0.04

sub tot 0.64
rest 8.21
tot 8.85 0.35

gDW % gDWtot ton/ha

mos 0.29 55.77 4.72 0.19

plant 0.22 42.31 3.58 0.14

stroolsel 0.01 1.92 0.16 0.01

sub tot 0.52
rest 7.95
tot 8.47 0.34

g DW % g DW tot ton/ ha

mos 0.74 65.49 6.17 0.25

plant 0.31 27.43 2.58 0.10

stroolsel 0.08 7.08 0.67 0.03

subtot 1.13
rest 8.29
tot 9.42 0.38

g DW % g OW tot toni ha

mos 0.77 66.38 13.69 0.55

plant 0.26 22.41 4.62 0.18

stroolsel 0.13 11.21 2.31 0.09

subtot 1.16
rest 19.47
tot 20.63 0.83

g DW % g DW tot ton! ha

mos 0.25 51.02 1.40 0.06

plant 0.11 22.45 0.62 0.02

strooisel 0.13 26.53 0.73 0.03

sub tot 0.49
rest 2.25
tot 2.74 0.11



Blage 3. Massa van de hogere planten, juli 1999.

plotnummer g/plot g/m2 behandeling

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

17.95
46.68
23.64
34.52
17.62
9.08

67.21
53.98
54.26

9.73
38.17
15.55
86.99
46.34
27.41
14.12
29.13
31.85
11.42
19.26
16.05
47.98
44.44
10.23
33.88
16.22
15.2

53.65
18.43
35.38
37.34

7.15
13.2

32.87
43.95
35.44
27.01
23.41

9.96
31.16

71.8
186.72
94.56

138.08
70.48
36.32

268.84
215.92
217.04

38.92
152.68

62.2
347.96
185.36
109.64
56.48

116.52
127.4
45.68
77.04
64.2

191.92
177.76
40.92

135.52
64.88

60.8
214.6
73.72

141.52
149.36

28.6
52.8

131.48
175.8

141.76
108.04
93.64
39.84

124.64

H

HKM
C

HM
K

HK
MB
MI

HKM
K

MI
H

HM
MB

C
HK
MB

HKM
HK

H

K

HM
MI

C
MI
H

C
HM

K

MB
HKM

HK
C

MB
MI

HM
H

K

HK
HKM

34



B(jlage 4 Het veldexperiment.

) Lay-out
De volgende 8 behandelingen worden in 5-voud uitgevoerd:

1) Niets doen: controle (= +Haakmos) => C (1- 5)

2) Intakt +kalk => +H+K (6-10)

3) Intakt + NPKMgFe-bovenop => + H + mestb0 (11-15)

4) Intakt + NPKMgFe-onderin => + H + mesç. (16-20)

De meststofkorrels worden in de bewortelde zone gebracht door met een scherp (brood)mes 5

gleuven te snijden.

5) Haakmos verwijderd => -H (2 1-25)

6) Haakmos verwijderd +ka!k => -H+K (26-30)

7) Haakmos verwijderd +NPKMgFe => -H+mest (31-35)

8) Haakmos verwijderd +kalk +NPKMgFe => -H+K+mest (36-40)

Titvoering



Bjflage 5 PH waarden van het 32 jaar verschraakle percee4 gemeten in 1999

40 vakjes van steeds (50 x 50) cm uitgezet. Per vakje 7 lukraak prikken. Onderscheid 0-1 en 1-5 cm
diepte. Gewichten: 'veldvochtig'

pH0 [Hi pHKO [W} pHH2O [H] pH0 [H]
x io- x 101 x 10-v x i0-

0-1 1-5
1 4,08 525 3,62 2399 3,99 1023 3,30 5012
2 4,02 955 3,61 2455 4,10 794 3,23 5888
4 4,32 474 3,68 2089 4,13 741 3,32 4786
6 4,09 4,16 813 3,49 3,59 3236 4,27 4,11 575 3,29 3,28 5129

9 4,14 724 3,51 3090 4,09 813 3,33 4677
12 4,27 537 3,68 2089 4,19 646 3,39 4074
13 4,19 646 3,61 2455 4,19 646 3,29 5129
16 4,32 4,22 479 3,88 3,65 1318 4,52 4,22 302 3,62 3,39 2399

18 4,04 912 3,54 2884 4,32 479 3,88 1318
19 4,26 550 3,71 1950 4,24 575 3,31 4898
20 4,23 589 3,72 1905 4,27 537 3,43 3715
22 4,52 4,23 302 4,02 3,72 955 4,22 4,26 603 3,48 3,48 3311

26 4,20 631 3,58 2630 4,27 537 3,29 5129
28 4,31 490 3,50 3162 4,11 776 3,29 5129
31 7,24 7,09 5,52 4,91
32 4,52 4,32 302 3,80 3,61 1585 4,61 4,29 245 3,93 3,42 1175

36 5,01 098 4,61 245 4,48 331 3,67 2138
37 5,11 078 4,52 302 4,58 263 3,81 1549
39 4,63 234 3,93 1175 4,41 389 3,68 2089
40 4,08 4,51 832 3,62 3,99 2399 4,59 4,51 257 3,72 3,72 1905

gem 4,27 535(19) 3,70 2017(19) 4,26 554(19) 3,44 3655(19)
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