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De half'paraeiet Rhinanthas serotinus (=glabor),de ratelaar behoort tot do
fainilie d.er sorophulariaoeae en wel tot do onderfamilie der Rhinanthoideae.
Deze onderfainilie bestaat voornainelijic uS halfparasieten. Enkele soorten
zoals Lathrea en Hyobanohe zijn holoparasitair.
Halfparasieten sun in tegenstelling tot holoparasieten in stoat tot
fotosynthese. Zij bezitten Ohloropt3rl.

Do Rhinanthoideae zijn zg. wortelparasieten. Ze stoat met ha.ustoria in vex'-.

binding mot do wortels van een gasthoer. Doze binding is eon ryleam—zyleom

binding. (H&rt ol 1956)

Do mate van onafhankelijkheid van do gastheer is niet voor alle soorton
binnen do Rhinanthoideae gelijk.(Sohmucker 59) Odontites en Euphrasia

golden als do minst afhankelijlceni zij kunnen zondor gastheor hun lovensoyolus

voltooien. Molampyrum,PediOularis on Rhinanthus ku.nnen dit niet. Tozzia on

Striga zijn in hun jeugd.faso volledig parasitairs later gaan so over op

eon homiparasitaire levenswijze.

Welke stoffen hebbon do halfparasieton nodig van hun gasthe:.r? Al in del 9°eeuw

is onderzoek hiorover gedaon. Bonnior(1891) vond nor do halfparasieton eon
uitorst zwakke fotooynthesoaotivitoit. Zo hadden dorhalvo volgens hem organisoho

nodig. Heinriohor(1924) en Kostytsohow(1922) bestreden dit. Zij vonden eon

totosynthesoaotiviteit vorgolijkbaar met die van autotrofo planten. De Boer(71)

vond voor Rhinanthus serotinus hotzolfdo. Volgons Kostytsohew (1922),

Hienriohor(1924) en HIrtol(1959) son do halfparasiot,gozien ook zijn sleoht

ontwilckold wortelstelsel,afhaflkeliik van do gasthe:r zijn van water en do

daarin zittende mineralen. Do halfparasieton zoudon verder gekenmerkt zijn

door eon hoge transpiratiosnelheid. Bovendieb zouden so do spleotwijdte van

hun stomata niet kunnen roguloren..
Door eon hogere transpiratiesnolheid dan zijn gastheor ken do halfparasiet

passief water onttrelcken attn do wortels van de gasthoer.

Aotief Icon water onttrokken wordon door eon versohil in osmotisohe waarde

tussen gastheer en gastweefsol. Hot versohil met do gastheerweefsels

bedraagt eohter nooit moer dan 1—3 atm. Volgons Jaoob(t96) wordt watordan

ook voornamelijk onttroklcen ann do ga.sthoor door do transpiratietrek.

Dat or niet alleen wator overgaat van gastheor naar halfparasiet is
aungotoond met bohulp van isotopen. Rogers en Nolson(1962) toonden transport

van gastheor naor halfparasiet aan van do isotopen 450Z32P01 on 35so;
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bij Sriga. asiatica; Govier, Nelson en Pate(1967) vai2PObij Odontites verna.n

Na toecliening van gelabelci CO can ci e gasthe:.r vonden Govier, Nelson en
Pate(1 967) gernerkie amnozuren, amicien, oranische zuren en saikers in de
halfparasiet Odont ites verna. heyboom(1 968) vond hetz elfcle na toediening
Van gernerkt COac.n Rhinanths serotinis. Transport van halfuarasiet naar
gas-theer kornt niet of nauwelijks voor.
i\Jaast water en mineralen gaa.n er du oak organische stoffen naar do half—

parasiet *
Wat heeft cUt no voor invlooc1 op cie gastheor en do halfparasiet?

Klaron(1971 ) vond 1D±j Rhinanthus clie alleen stond een lager a.minozuurgehalte.
Do Boer(1971) vond. aanwijzingen voor eon hoog zetnieelgehalte in d.c alleen—

groeiend.e ratela.a.rs.

1k heb an d.c invloecl van dc gasiheer op do halfparasiet en omgekeercl

proboren na te gaan door do kooihyd.raat— en stikstofgeha.ltes to bepalen
van zowel gaztiieer oonder uarariiot, gastheor act corasiot, ala do ratelanr
met eon gastheer en Jo roTelaar a.lleen.

Verdor heb id gekeken naar Jo ]j1dklieren. Mogeliji: vervallen
doze eon fuiictie bij hot a.antrekken van :uboffen ann do gastheer voor de

lia.l fuaras jet.



4Iateriaa1 en iijehOle.

Be iena1ingen werden uitJ;evoerd rae2 rant eriaai van Rhinanthas

sorot mao, Jekueekt met do volgende.Js.atheron
sorie a. Feotaca rubra — rood zwonk;ras.

Cynosurus cristatus — amg'ras.

P1antao lanceolata - smaibladiJe weegbree.

Eumon acetoscila sciiaDezuTlng.

zone h. Trifolium rends — wibe kiaver.
Steilaria media — maur.

Hordeum spec. — gerot.

serb c, Horciel7n1 spec. gerst.

Seriea word gekweekt door A. Kingma— Bosnia in do zomer van 1969 in

do volle grond. 14 Jeken an kioraing is hot terms 1 geoogsi , [aJroogd

bij 70 C ci' fijngenslen.
iliorna. is hot mstoriaal goocheidon in wortol en snru:Lt, Als referent be

voor de othoer dienden plant en van dezelfde soort, (ile dan cclii or niot

bonaraziteord werdon.

Serieb. wend gekwoekt in Jo ka.a van hot taboratorium van plantonfysiologie

in ]iot voorjssr van 1 972.

Be 1snt cii - erdoa o esn 2 unflaevstb onlio 2 sin G LC ycolili Job iali van

c' )' cs 51 !2C1i50 2 55ll Dl J J ilOi a to 1a'liiien

lii anon. hjeiseiJo rat oloarsadon rcrde:e hij kieriende JO rothoorsodon in Jo oW

JoSei on wei :4 ga.stheron— 4 ratolaars, 4 ga.sthonoii aIled, 6—3 ratelaars

alleen per ot.
cbe sonic wend ingozot: 23—i 2—71

1l '1 '7I—

Alleen do bovengrondse delen van doze sonic konden wordon geoogst.

Er blovon te voel tnrfdeeltjes ann de wontels kieven. Rot vors— en droog

gewichi nerd van do spnrüi bouaald. Om hot effect vail bloei van do gastheer

on do parosiet no to gnn, werden nit do helft dor ct tea met Steilania

media .lz gastlieor sysi emat inch do bloeiknopPdn nit Re gasthoor vcrwijderd.

Seniec. wend gekweekt or eon loembevattend Rokzand ka,ko1hof"grond)

Jan dose cone word on do 14 dagen eon 5 a. Hoa.glaiicl oplossing ioegevoe.
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Rr nercien 4 gereia-4 ratelanre, 4 erst alleen en 6 ratelaare alleen per
pot ait2;ezet.
Dc eerie nerd inezet 4 — 2 72.

geoo'et: 15 3 72.

oncl he bovongronclee ale oncIer'rondee dolen konden eoost worcien,
Hervan nerd het vers- en clrooewicht bcpaald.

In seri a. blociden Rumex en Plantao, in eerie b. Otellaria.
Pdiinanthac bloeicie in rcen enkele eerie,

Su.ikcr en_zetmeelbealing.
wortele en spruit worden henohen en claarna fijngemackt in vioeibare stikstof.
Door 60 mm. to ecliudcten met 1 5 ml, 9O ethanol norcion do cuikers die
hierin onloecen geecheiden van Itot zebiaeel, Na centriiiugatie wordt het
eketract overgeepoold in een maatkolfje van 50 ml. ngevuid met o.quadiest

en gemengci. Ret suikergehali e wordt colorinetriech be noAh met he

ant ilr onb e x 1 jag.

Ret reciclu worclt 2,5 . 3 ciur goko:; oei 25 111, 2 ,5 HC1 a:: een torug—

vlocikoo]2or. Ret zohmccl wordt hierbij geiiycrc.ulisoercL tot cuikers.

Na afkoelen wordt 5 ml. 10 Al (011)5 cuepensie toegevoegci en hot eketract

a.fgecentr±fugeer.
Ret eketract uordt no centrif ctio overgespoeld in e a ma tkolf vn 50 ml,

a angeveld net moua.deet en gemengci. Ret ccoiker gehalte wordt colorimetriscil.

bepoald met do enthronbepaliilg.

Anfhronbepalinh on euckere. (Fales, 1951 )

1 ml. van he to meten oploseing worcit in en reageerbais gepipeiteerd.
voorzichtig uorcht 10 ml. arithronzwavelzlluT toegevoegh on he inhoud goed

gemengci. Do reogeerbuizen worcien afgeslot en met cccl knikker en proci cc

7 mm. verwarmh in cen kokend wat erbaci.

Doorna lyordon he buizen 7 mm. afgekoeld- in eon koud waterbed.

Be extinctie van he ooloseing (blaungroon) wordt gemeten bij 620
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N bepaling volgens KjeldaIL.

TJortels en spru:i: 'orden gewogen en nfzonc3erlijk fijngemaakt in vloeibare
stilca-tof, Door twee au te schudclen met 3 HOl (0,51 g. materisal/lO ml.
3 Nd) kimnen do eiwitten die hierin nict oplossen goacheiden worden
van cie aminozren en andere oplosbare N verbinclingon.
IDe wortel en spruit worden afgefiltreerd,gewassen,de fracties overgespoeld
in kjelcLaikolfjes en ingeciampt tot ongeveer 2 ml. waarna 3 ml. geooncen
treerd. zwavelzunr em eon meepunije kata.lysatormongsel(1 dccl CuSO4± 3 delen
1C2.04) toegevoegcl worden.

Er lopen steeds twee blanco bepalingen mee.(1 met en 1 zondor filtreerpaiertje)
Do inhoad van d.c kolven wordt aon do kook gebrachi. Volgens Kjeldal wordt
organiscile stiksiof door langdu.rig koken met stork H2004 oiezet tot
(N114)Hso4 , Dii duarde 412 u'ir.
Net heidere destruct iemengsel vorJt na afkoe].en en vordunnon met 10 ml,
aquadest in eon dabboiwancligo dcstillstiekolf gogoten. tr wort nog enkele
malen nagespoeld ei or wordi 20 ml, NaOH toegevoogd.

IDe ge.vormde ammoniak wordi door toom overged.istilleerd en opgevongen in eon
orlemeyer met 10 ml, 1/70 H H9S0 en 10 ml, aquadest.
Precies 5 mm. nadat do eerste ciruppol in do znavelzauroplossing is tcrecht
gekomen wordt do erlemeyer we.u'enomen, hot dcci illoat wordi overgespoolcl. in
aen ma.atkolf van 50 ml, aongevuld met aquadesi en g'emengd.

Daarna wordi hot siikstofgchalt e colorimetriech bepaald volgens Nesol er.

NHbepalthg volgens Hessler.
Inen roa.geerbais wordi 1 ml, van do te meten stof gepipotteord. Naren er
Ca en Ng ionen aanwezig,dan werd or 0,5 ml. K.Na tartraa.i toegovoegd,

zoda-t geen neersiag van da(OH)2 of Mg(OH)2 kan ontstaan.
Met aquadost wordi aongevuld tot 9,5 ml,waarna 0,5 ml NesslerS reagens

word-b toegevoegd on gemengd.

2 HgI22KI + 3 MON + NH4 b22 + 3hC[ 4 2H20

ge elhruin

De eatinctie van do oplossing wordi binnen 10 minuben in een spectrofoto—

meter (Unicam) gemeten bij 410 ny.t

_g...
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Result at en.

De invloed van Rhinanthus op verschillende ga.stheren0

Rhinanthus is op. 4 verachillene gastheren gekwoekt. Van deze gastheren

is het suiker en zetmeolgehalte pr gram drooggewichi bepa.ald, en hot

Oplosba.re en onoilosbare N geha.lte per gram drooggeicht. Van de ga.stheer—

referenties zijn cleze gehaltes 00k beparid, tevens die va.n Rhinanthus

Oa dv verschillende gastheren.

In tabel 1 staan do gegevens over de drooggewichten van de gebruikte planten.

tabel 1 drgew. in gr. van cle spruit0
ga.sth. ra.telaa.r A B 1asth.ref.

Runiex acetosella.(2YF 40,2 9,9 6,0 37% 76%

Planta.go lanceola.ta(9) 23,1 i6, 11,5 66% 767o

Festuca rubra(11) 15,o 10,6 10,2 50/a 30

Cynosurus cristatus. - 12,8 2,9 33,3 92% 77%

A = percentage dat de rat ela.ar uitmaakt in drooggewicht van do ga.stheer—

gast combinatie.

= relatieve opbrengstdaliflg in procenten van de ga.sthoer t..v. de

pa.rasitering ten opzichte van de blanco gastheer.

We zion in deze ta.bel dat hot drooggewicht van do gastheer enorm gedaald

is t.o.v. do gastheerreforefltie. Met kreekproeVefl is a.angetoond, dat deze

opbrengstdaling hot gevoig is van de par.sitering. (Bastia.a.ns,1969)

De drooggewichten van do ratelaars lopen nogal uitcen. Hoe hoger hot

percentage , dat do ra,tela.ar uitmaakt van de gastheer—gast combinatie,

hoe hoger het drooggewicht. Be ra.t1aars op Rurnex en Plantago hebben eon

laa.g drooggewicht. Dezebeide gas theren bloeiden.

In tabel twee (2) staa.n de gegevens van do verschillende bepalingen.

Deze gegevens zijn verder verwerkt in biokdia,grammen.(grafiek 1 en 2 )

+ nunimer a.chter plant correspondeert met het nummer gegeven door A1(ingma—
Bouma
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tabel 2.
suiker

zetmeel totaa.]. oplosb. N onoplosb.

37,8 96,3 134,1 6,8 24,3

•Rhin. 47,7 106,2 153,9 7,2 25,6

Rum
57,6 111,6 169,2 4,8 22,8

Plantago 99,9 72,0 171,9 6,0 13,2 19,2

Plant.. 99,9 99,9 199,8 3,6
10,6

14,2

'Pla.nt, 71,1 84,6 155,7 2,7 11,4 14,1

Iestuca 60,3 104,4 164,7 4,3 16,5 20,8

Fest.Rh.fl 45,9 107,1 153,0 3,4 12,0 15,4

Rhin. 63,0 102,6 165,6 5,5 16,4 21,9
es

Cynosurus 102,6 114,3 216,9 4,3 13,0 17,3

142,2 127,8 270,0 5,1 17,1 22,2

Rhin.0 68,4 73,8 142,2 5,1 18,2 23,3

ucLtgedru.kt in mg9gluc/gr. iiitgedrukt in mg. N/gr. drgew.
drgew.

Bij Rumex, Cynosurus on Pla.nta.go is het suikergehalte en/of het zetmeel—

gehalt e per gram drooggeviicht to egenomon. Hot tot ale koo lhydraa t gehalt e

komt daardoor hoger te liggen dan bij do referentie. Bij Festuca. neemt

hot totn.1e koolhydra.tgehalte enorm a.f. Het totale stikstofgeha.lte

(oplosba.a.r+onoplosbaar)neemt af bij Festiica. en Plantagoper gr. drge.r.

Bij Rumex is een geringe toenama. Bij Cynosurus is die toename groter.

In alle gevallen treedt er een vera.ndering op in de koolhydra.a.t— stikstof

balans, Door verandering (rneesta.l toena.me) in het suiker en zetmeelgeha.lte

per gr, drgew, en vera.ndering (meestal a.fna,me) in. het stikstofgehalte

per gr. drgew. wordt de balans verschoven.

Die veruchuiving is bij Rumex en Cynosurus zeer gering. Bij Cynosurus

neernt zowel het koolhydra.a.t als hot stikstofgehalte per ur. drgcu. toe,

wanneer er een ra.telaar opstaa.t.

De suiker en zetmeelgcha.ltes van de ra.telaa.rs op de verschillende gast—

heren lopen weinig uiteen. Op Cynosurus hoeft do ratelaa.r hot la.a.gste

suiker en zetmeelgeha.lte per gr. drgew.
In het stikstofgehalte treden nogal wat verschillen op. Die vorschillen
liggen in hct eiwitgehalte per gr. cirgew.
Behalve bij Rumex is hot tota.le stikstofgeha.lte per gr.drgw. van de half—

parasiet hoger dan dat va.n de ga.stheer, waa.rop de halfnarasiet staat.
—U—
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Rhinanthus met Horde urn en Trifoliuni als g stheer

"thus is in doze seri gekweekt met Hordeuin(gret) en Trifolium
kiaver) als gastheer.

Bovendien zijn r3telaars alleen gekweekt. Onder optimale kweekomstandig—
hedon is de ratelaa.r a.lleen soms in sta.at zijn levonsoyclus te voltooien
en tot za.adzetting te komen.(mond.mededu1in S.J. ter Borg 1972)

Meestal sterft hij voortidig a.f,

De serie is gekvieekt op turfbeva.ttende tu.ingrond. Be wortels konclen niet

worden geoogst. Er blven to veci tu-rfcJe1tJe.s EJCrJ de i'rortels zitten.
Trifo]i urn had eortolEnoliet jes gevormd0

In tabel 3 en 4 staan do gegeven van dc drooggewiohten van de verschillende

series vermeld.

-'-
versgew. cirooggew. drgew. gemidd. gewicht van

Hordeurn.

Hor. .

Rhin.1
Hor.

Rhin. 2
Rhin.

Hor.1
Rhin.

Hor.2
Rhina.nthu.s.

2,45 0,56 22,8 5 planten
2,53 0,41 16,2 4

.

1,40 0,21 14,9 4

0,72 0,054 7,6 3

1,09 0,095 8,8 4

0,13 0,018 13,8 30 1

Trifolium
Trif.

Rhin. 1

Trif.
Rhin.2

Rhin.
Trif. 1

Rhin.Trif.2
Rhinanthu.s.

0,78 0,10 12,8 10

0,70 0,083 11,7 8

0,51 0,07 14,5 8

0,39 0,063 16,1 4

0,53 0,073 13,8 4 U

0,13 0,018 13,8 30 II

de gastheren zijn afgenonion o.i.v. do pa.ra.siteriflg.

JIorci. ,. met 62 ten opzichte van dc gastheer—
RL1fl.

TrifeRh.fll met 17 , Trif.Rh. 2
met 26fo t.o.v. do gastheer—

referentie. Trifoliurn heeft mind.cr to 1ijdcn gehad van de paraitering.

Het drooggowicht van de rat elaars is toegenornen op d.e bthde gastheren.

Het gemiddelde gewioht van do rat elaars alleon is bepaald van 30 plantefl.

Be ratelaars hechten zich daci.rbij via do ha.ustoria 01) elkaar. Dc gewichten

—9—

ta.bel3.
vers— en drooggewichten

serie ingezet 23—12—71

van do spruit in grammen.
geoogst 11—2—72

tabol 4.

Be drooggeiichtefl van

Hord.Rl.l met 27

referentie.
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van do individuele planten lopen nogal uiteen Zo va.rieert het vorsgewjcht
van een ratela.ar alloon van 0,047 -tot 0,274 ram.Wa.arschijn1jj.I: gaat de
groej van de een tan koste van do ander, wanneer e zich op elkaar hechten.
In tabel 5 stann do geg'evons van de koolhydraa-t— en stikstofgehalie,
cle gegvens verwekt in b1okdia.gra.mien in grafiek 3 en 4.

tabel 5.

Hordeum.
suiker
105,3

zetmeel
70,2

totaa.1

175,5
oplosb.N

4,1
onoplosb.N

11,3
totaal
15,4

hor.
Rhin.1

115,2 82,8 t98,0 5,7 19,3 25,0

Hor.
Rhin.2

91,8 92,7 184,5 5,6 14,5 20,1

Rhin.
Ilor. 1

100,8 T3,8 174,6 19,1 18,1 37,2

Rhin.
Hor • 2

114,3 64,8 179,1 29,5 31,6 61,1

Rhinanthus. 181,8 114,3 296,1 5,8 25,8 31,6

Trifoliurn. 72,0 90,0 162,0 10,8 36,5 47,3

Trif.
Rhin.1

78,3 80,1 158,4 7,4 24,4 31,8
Trif.

Rhin.2
72,0 74,7 146,7 16,3 21,3 37,6

Rhin.
Trif.1

55,8 45,0 100,8 9,3 29,8 39,1

Rhin.
Trif.2

60,3 56,7 117,0 29,8 31,7 61,5

Rhinanthus. 181,8 114,3 296,1 5,8 25,8 31,6

uitgedrukt
I

in mg. gluc./gr,drgew. iiitgedruJd in mg. I' /gr.drgew.

De opvallendste verschillen zijn te zien tussen do ra-telaars alleen en de

ratelaars op een gastheer. De rat elaars die alloen gestaan hebben , hebben

een hoog suiker en zeimee1geha1te per gra.m drooggewicht. Staan ze op eer

gastheer da.n neemt dit gohalte enorm af. Er is zowel eon daling in hot

uiker— als zetmeelgehalte per gr. drgew. Dc daling is voor do ra.tela.ar op

Trifolium hot sterket. Er treodt een gemiddelde daling op van 64% in het

koolhydraat geha.lt e.
Hot stikstofgeha.lte per gr. drge'i. daarentagen lig-t veel hoger bij de
ratelaar op eon gastheer. Vooral in do oplosbare fractic is eon sterke
tooname te zien.Bi do ra.telaars op Hordeum 2 en Trifolium 2 treedt bijna
een verdubbeling op van het stikstofgehalte per gr. drgew.

Deze rte1aars hebben ook een hoger drooggewicht en maken eon hoger deel

van de gastheer—gast coinbinatie uit. De gatheer van de betreffende
ratelaar laat eon grotere relatieve opbrengstdaling zien.

We zien dat wanneer do ratelaar alleen staat, er een ophoping ontsta.at

-10-.
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van cuiker en zetrneel, Staat hij OP oen gastheer
, dan treocI-t er eon daling

op in het koolhydraatgehalte per gr drgew. Tovons treodt er eon cluidelijke

toena.me van hot stikFitofgehalte per gr. drgew. op
, vooral in do oplosbare

fraotie
Do reactie van de gaotheer op de paracitering ie niet gelijk,
I-Iordemn ale gastheer vertoont eon toenarno van het suiker— en zetmeelgehalte
per gr. drgew. o.i.v. de parasitering. Hij vertoont ook een toename van

hot totale stikstofgehalte per gr, drgew. Be toename is b± br.
Rhin.l

grower dan bij br, , zowel wet betreft hot koolhydraat— aleRhin. 2
stikstofgehalto per gr. drgew.

BIj Trifolium ale gastheer zien we eon daling van hot koolhydraatgehalte

per gr. drgew. optreden , voornarnelijk eon daling van het zetmeelgehal-te

per gr. drgew. Ook treedt or een daling op in hot stikstofgeha.l-te per gr.
cirgew.

In beido geva.llen treedt er eon verandering op in do koolhydraat—s-tikstof

balans. Do versohuiving is voor Hordoum het grootst.(va,n 11,3 naar 8,3 voor
Her. en naar 9,1 voor Hor.RhIfl 2 Be bala.ns van Trifolium verechuift

Rhin. 1

van 3,4 near 4,9 voor Trif.Rhfll en near 3,9 voor Trif.Rh.fl2.

Be bLlans van Rhinanthus versohaift van 9,7 near 4,6 voor Rhin. near
Hor. 1

2,9 voor Rhin. , na.ar 276 voor Rhin.Trifl en naar 1,9 voor Rhin.T 'f )Hor.2

—11—



inanthu.s met Horcleum alsga.stheer.

erie werd gekweekt op een leembevattend d.ekzand. Van doze serie

ook d.c wortels geoogst. Deze serie kan nict zonder meor met de vorige

vereleken worden, orndat do kvyockoractandi&hedon nie gdijk waren. (and.ere

gronci , anclere periocie gekwcekt etc.)
In tabel 6 staan d.c gegeven van d.c vers— en d.rooggewichten in grammen.

tabel 6

ingezet 4_2L72, geoogst 10—3—72.

versge;r. drgew. drgew spr/wortel gem. gewichi
IIord.eum spruit

wortel
2,96
2,81

0,49
0,56

16,7
20,0

0,88
4

van
planten

Hor. . spruitrhin. 1,03 0,19 18,1 0,59
4 '

wortel 1,95 0,31 16,1

Rhin. spruit
hor.

1,62 0,184 11,4 921
2 "

wortel 0,021? 0,002? 9,1

Rhinanthus spruit
wortel

0,099
0,041

0,014
3,003

14,8
(J,5

8,5 6 "

De ga.stheer vortoont eon cluid.elijke d.aling in drooggewicht oncior invloed.
van d.c parasitrin;. (rela.ticvc opbrengstdaiing voor d.c spru.it 63, wortel

) d.c d.aling is voor d.c spruit hoger dan voor d.e wortel. Er tr'edt
eon verandoriri; op in d.c sprait—wortet verhouding.

sorait van do ratelaa.r op Hordeum is 16x het versge.;icht van d.c
groeiend.e ra.telaar.
De gegevens over do gejiJitcn van do worteis van Rhinanthu.s op I'Iorcleurn

Zijn niet bctrouwbar. Mogclijk zijn nict a.lle wortols van Rhinthus geoogst.

Ze zn moeilijk van elka:r to scheidon door do vole haustorta.
Acht or d.c saruit—wort ci vor1ouinr vcn Jid.n. tan re u roia Cfl

- or.
vragtekon atton. 3d is bckancl , dlt r'taic rs die a.iLeaii stn eon
uitgul)reid.er vjortolstelsol vorrien, thn d r teie:rs die 00 0011 gartheer
ci aan.

In ia.bcl 7 staan do gogevons van do verachiliond.o bcpaiingen. In gra:fiek

5 en 6 ijn d.c gegovens in biokdia;ramnien verwerki.

—1 2-.
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tabel 7

saiker zetmeel tota.a.1 oplosb. N onoplosb. N totaal

spruit: Horcloini 162,0 141,3 303,5 9,5 29,6 39,1

Hor.
Rhin.

146,7 110,7 257,4 7,5 26,1 33,6

Rhin.
Hor.

63,9 72,0 135,9 18,8 33,9 52,7

Rhinanthus 189,9 127,8 317,7 23,0 26,3 49,3

wortel: Hordeurn 55,8 58,5 11),3 3,6 9,2 12,8

Nor.
Rhin.

42,3 63,0 105,3 4,6 13,2 17,8

Rhin.
H or.

20,9 63,1 83,0

Rhinanthus 132,1 187,2 319,3 6,4 36,9 43,3

uitgecjruict in mg. lu.cose/gr. dr;ovi. uit1gedrakt in mg.N/gr.drCew.

Rhinanthus a.lleon heeft eon hoog saiker en zetmeelgehalte per gr. drgei.
zovjel in do sprait ale in do wortel. Hot totalekoolhyclra.atgeha.lte per gr.

d.rgew. vereohilt niet veel von hot koolhydraatgchalte gevonden bij de alleen—
sta.ande ratelaars in de vorigo eerie.
Stat de ratelaar op eon gastheer dan treecit or eon enorme daling in het
suiker— en zotmeelgohalte per gr. drgeu. on. Dit zagen we ook in do vorige

eerie.
In het stiketofgehalte per gr. clrr';e:. is geon groot verschil in do spruit
bj d.c allenstaando ratelaa.r en de ratelaar op een gastheer. In de wortel
daa.rentegen vind.en we wel een versohil. Hot stiI:stofgeho.lto per gr.drfew.

van d.c Rhin. is bijna liet du.bbele van dat van do a.lleensta.ande
Nor.

ratola.ar. Per plant berekend ligt hot tiktofgch.lte von do ra.telaa.r op

eon gastheer vole ma.lon hogor(+13x) don hot goha.lt: van do a,lleietaonde
r.telaar. De koolhydraa.t—stikstof balane von do spruit verechijift van

6,4 naar 2,5 voor de ra-telaar op een gastheer.
do gastheor trecdt in do sprtüt eon dling 0) ill hot suiker— en zetmeel
lte per r. dreii. Ook in do wortel troodt oe cL.iing 01?.
ot stikstofgeha.lte botroft, liCt dit gohalte per r. c1rCei

uit $ van do niet beparositeordo ga.stheor hoger don in do bep erde

gastheer. In dc wortol is hot otikltOfgehalte per r. drgew van do gastheor

hogor wonneor hi j bcoorc sit cord worcit.

In do epruit troodt dus zowol eon daling op in het koolhyc1ra.a.teha.lte als

stikotofgohalte per gr. drCew. Do koolhydraat—stikotOf balans vorechuift

daardoor zeer ueinig. (van 7,7 naa.r 7,6 ) In do vrortel treedt een grotere

verochuiving op in do koolhydraat_etiketof balans. (van 3,9 na.o.r 5,9 )

— i 3—
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Discassie.

Invloed van cle parasiet op d.e ga.stlieer.

Alie gasthoren vertoonclon eon relatieve opbrongstd.alin t,o.v. d.e gastheer—
Teferefle ond.er invloed. van d.c parasitering.
:Dit varleorcie van 17% bij Trifoliurn 1 tot 92% bij Cynosuxus. Binnen do

gastheersoort Nan d.c gasthoer in verachillencle mate van de parasiet te
lijd.en hebhen. In eerie b. met Hord.eum ale gastheer varieerde d.e relatieve
opbrengstd.aliflg van 27% tot 2%.

Do opbrengsLd.alin,' van do gasthoer Nan veroorzaakt worden door hot verlies

van etofwisselingsprOftLl-ktefl ann do halfparasiet,

Er trad.en verand.eringefl op in do koolhydraat— en stikstofgchaltes per gr.

drgew. bij d.c gastheren die beparasitcerd. werden. Hot patroon van die ver—
and.eringen was niet gelijk voor al d.c gastheren.
Bij Plantao traci eon afname van hot stilcstofgohalte per gr. d.rgow. en eon
toename van hot koolhyd.raatgehalte per gr, d.rgew. op vergeleken met d.c

gastheerreferefltie. N1n afname van zowel hot koolhyd.raat— ale stikstofgehalte
per gr. drgew. werci gevond.en bij d.c gasthoren Festuoa, Trifoliurn 1, TrifoliLini 2

en Horcioum spruit. Bij Rurnex, CynosUrLis, Hord.eLlrfl 1 en2 was een toename van

zowel hot koolhyd.raat— ale stikstofgehaltc per gr. cirgew. vergeleken met

d.c referentie.

Do toe— of a.fname van de versohillend.e gehaltes per gr, d.rgew. Nan ver—

oorzaakt word.en d.oor versohillen in sarnenstelling van d.c stofwisselings—

prod.ukton, d.ie van d.c gastheer naar cle halfparasiet gao.n.

Govier, Nelson en Pate (67) vond.en d.at d.c sa.menstellindj van d.c organisohe

vorbind.ingen varieercIe met d.e.gasthoersoort.

Met TrifoliUm ais gaotheer ging 9O/ van d.c kooletof , vastgelegd. in d.c

fotosynthese, naar Od.ontites in d.c vorm van sbikstofverbind.ingen, voorna.teliJk ir

d.c vor van wnid.on, terwijl met Hord.eurn ale gasthoer d.c kooletof voorna.melijk

in do vorm van monosacoharid.on en organisohe zuren beschikbaar was.

Per plant herekenci neemt hot koolhyd.ra.at— en etikstofgchalte van d.c

gstheer o.i.v. d.c parasitoring sterN cf. Singh ea (1968) vonden \Jeinig

versohil in zetmeelgehalto per gr. d.rgew. tussen d.c ga.stheer gcinfecteerd.

door Cuscuta en Oroba.nche en d.c gasthoorreferentie, Per plant berekend.

ging' hot zetmcolgohaltc van d.c beparasitee.rd.e gastheron st1c achteruit,

In do a5thordll,gcinfcCtOcrd door Cuecuta of Oroljanohc,Vofldofl cc con otcrk

tocg'cnomcn foofrylc.o act ivit cit Qfoaforylaac 1oreekt zetmoel cf tot kloinere

coinpononten ) Cuscu.ta en Orobanche zijn holoparasieten.

4—



In allo gevallen treedt or een veranc[ring op in cia koolhyirat_s-ijkjtof
iDalaris van do gastheer t.o,v. cie referentie,
BIj enkolo gastheron (Cynosurus, Rumex, Trifolium 2 en HorcLeum spruit)

is deco verandering eohter zeer gering.

Mogelijk tracht de plant eon bepaalde koolhydraa -stikstofbalans te hand—

haven. bowel or st ofwisselingsprothik-t en naar do halfparasiet gaan ,tracht
do plant deze verliezen zo goed mogelijk te compenseron om die balans to
hancihavan,

Hei hangt mijns)i inziens van d.e gastheorsoort en rnogelijk gastheorindividu

af,hoe cLeze op cie parasitoring reageert en of hij do koolhydraat—stiks-bof
balans han hancihaven, Verder hangt dii van milieufaktoren af, In kweek—
prooven is aangetoonci,clat hoe lager het bernestingsniveau,hoe meor do gast—
hoer van do parasitoring to lijdon heeft.(Basiiaans 1969)

In eerie c trad eon veraridoring op in do spruit—wortel verhouding van
Hordeum door de parasitering. Dc spruitgroei werd relatief meer geronid dan
de wortolgroei.
Volgens Brou.wer(1963) wordi de spruitgroei rolatief meer geremd dan de
groei van do wortel bij onvoldoende water— en mineraa.l toovoer, Voora.l

door onvoldoende stikotoftoevoer wordt do spruitgroei geremd. Do woriel—

groei worcit relatiof meer geremd dan do spruitgroei bij onvoldoende

koolhydraa.t toevoer.

Mogelijk gaat or vooral stikstof naa.r do raiolaa.r,zoda.t do spruitgroei

Van do gas-theer geremd wordi.

Govier,Neleon on Pate(1 967) wezon op de rnogelijk belangrijke rol van

ci ikst of en ci ikst ofverbindingen in dc vrela.t ±0 g'astheer—halfparasie-t.
Odontiios,groeiend op Trifolium die wortelknolletjes had,ontwikkelde zioh

zeor good in een medium zonder a.norganische stikstof.

Be invloeci van do gasthoer op de halfpa,rasiet.

bet drooggewicht Van Rhinanthus noemi sterk toe , wanneer hij op oen

gasthoer staat. (maximaa.l met een factor 13 in eerie c.)

Bovenciien treden or duide1ike veranderingen op in do koolhydra.at— on

stikstofgehaltes per gr. drgew. ve.rgoleken met de raielaar condor gastheer.

Eon ra.telaar condor ga.sthoer hoeft een hoog suiker— en zetmeelgehalte per

gr. drew. Staot hi op een gastheer dan neomt dii geha.lte sterk a.f.(gemiddeld

met 64) He-b s-bikstofgohal-te per gr. drgew. van de ratelaar op eon ga.stheer

vooral do oplosbare frantic neemt toe.

De ratelaar condor ga.etheer hoop-b suikers en zetmeel op. Tech blijven do

planten zoer klein t.o,v, planten,die op eon gasiher grooien.

I 5—



Een eiechte iatervoorzioning kan de oorzaak zijn van cUt niet iiitgroeien.
Bit worcit door verechillendo onderzoekers aengenomen. (Kostytochew 1922,
Hartel 1956)
Bit niet uitgroeien kan rnijns inziens ook veroorzaakt worden door eon •te

kort nan stikstof en etikstofverbindingen0 Ret stikstofgeha.lte per gr.

drgew. is met een fact,or 2 toegenomen vergeleken met het gehalte per gr.

cirgew. van do ratelaar zonder gastheer.

Boor tekort ann stikstof en stikztofverbindingen kunnon do suikors van
de alleengroeiende ratela.ars niet vercler verwerkt worden.
Ilet ekort kan voroorzaa.kt worden door een geringe opnarnecapaciteib.

Een andere oorzaak voor do ophoping van de koolhydraton ken zitten in hot
niet functioneron of het in niet voldo;nde mate nanwezig zijn van bepaalde

enzyrnen,nodig voor Ret verwerkea von do suikers.

Do is nog niet bepanid in oen eileen—

grociende rat clear.
In Cuscuta is tranoaeiinase en glutaminezuflrdehydrogonase activiteit nan—

getoond. CUSCL1±a is niet afhankelijk von absorptie von doze enzymen von

de gast hoer. (Mac Leocl 1 963)

Mogolijk is er ook eon tekori nan bepaalde vorbindingen nodig voor do

groei, (groeistofen) Dc ratelaar is cia.n afhankolijk van deze verbinctingen

van do gosthoor.

Dit za]. nader onderzocht mooton worden.



Effect van een bloeiende gastheer op Rhinanthus.

Govier,Nelson en Pa.te(1967) vonden dat bloeicnde gastheren minder aan

hun parasiet Od.ontites a,fstonden dan niet bloeiende0

I.Klaren(1971) vonci bij de arninozuuranalyse dat bloeiende gastheren minder

aminozuren afst onden a.a.n Rhinant hus.
Bij bloeiende planton treedt een vortraging op in de vegetatieve groei.
(Ivlurneek,1932) Er worden minder koolhydraten gema.akt door de a.fna.me van
de vogeta-Lieve groei en de koolhydraten zijn nodig voor d.e vruchtzetting.
Bloeiend planten transporteren derhalve niet dezelfde hoeveelheid. suikers

naar de wortels als niet bloeiendeo
De afname van het resu.lteert in een afname van a.minozuron en organisch
stikstofgehalte in dc wortels van bloeiende en vruchtzettende planten0

(J.J.Hofstra 1966)

Het effect van bloei op de koolhydraat— en stikstofgeha.ltes van do ratelaar

is nagega.an door bloeiknoppen gedurende 2 weken voor de oogst systematisch

bij de gastheer te verwijderen0

De gegevens zijn vergeleken met die waa.rbij de bloeilmoppen niet verwijderd

Zijn. Als gastheer wert3. Stellaria rnedia=muui' gebruikt. Er moet gezegd.

worden dat Stellaria niet bij uitstek een geschikte plant is om het effect

van bi cci na. t e ga.a.n.

Stella.rja. vormt zeer veel bloernknoppen en het vail tegen deze systematisch

te verwijderen. Stellaria was echter de enige gastheer van serie b die

tot bloei kwam.

Resultaten en discussie.

In tabel 8 staa.n dc gegevens van de vers—en drooggevichten van dc gebruikte

planten.

tabel 8 vers—en drooggew. van do spruit in gra.mmen.

versgew0 drooggew. drgew.7o gem. gewicht va-n

bloeiend: Stella.ria. 2,34 0,33 14,1

)telloRhfl 1,81 0,21 11,8

Rhin.51i 0,91 . 0,082 9,1

Rhinanthus 0,13 0,018 13,8

—17-.
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jbei8vervoig)
versgew. cirooggew. drgew0% gemidcleld gew, van

bloe.mknoppen Steiia.ria. 2,51 0,25 10,1 6 pianten
YeruijdLerd. tOlh

Rhin.5t11

1,75

0,62
0,18
0,072

10,1

8,8
6.

4

Rhinanthus 0,13 0,018 13,8 30 "

Do drooggewichten van Steilaria bloeiend en niet bloelend zijn in beide
gevalien geda.aid o.i.v. do Parasitering. Steliaria bloejend met 37% en
Steliaria niet bloejend. met 28%,
I-let drooggewicht van do ratolaa.r op de bloejende Steii.rja is lets hoger
dan jiet drooggewicht van de rateiaar op do niet bloejende Oteilaria,.
(niet bioeiend=bioemknoppen verwijderd)

liet drooggewiclit van do ratelaa.r op d gasiheer is ongeveor rnot eon factor
4 toegonomen t.o.v. do rateiaa.r zonder gostheer.
Ret drooggew.% van do ratelaa.r is afgenonien \'ianneer hij op eon gastheer

In tabel 9 steen do gegevens van do kooihydraa-t en stikstofge}ialtes.
In grafiek 7 zin doze gogovens in blokdiagramrnen vorwerkt0

-babel 9

r tredt con daling op in hot kooihydraatgehalto per gr. drgow. en eon

steiging in hot stikstofgehalte per gr. drgevi. bij do ratoia.a.r op do niet
blOolende Steilaria.
Dit word oak gevonden in do vorigo series.
Do kooihydraatstikstofbalans verschaift vn 9,4 near 3,3 voor do ratolnar
op do niot blociendo Stolla.ria. Do gemiddoldo
van do raolaor in do vorige sorie was ,0.(op oen gasthoer) Dit wijkt
niot veel af van do no. gevonden waarde. ij do ratoia.ar ou do blooionde

I-1ooienci: St charm

St eli 'Ethin.
Rh in. St oil.
Rhinant hus

suiker - zetmoel tota.al opi. N onopl.N totaa.i
101,7

96,3

7114,3
181,8

149,4

1 05, 3

71,1

114,3

250,1

201,6

185,4
296,1

b leo ikno pp on

-vcrwijderd.

2,9
4,0
9,2

5,8

13,4
18,8

16,3

25,8

16,3

22,8
25,5
31,6

St diana
St cii 'rhin.
Rhin. oil,
Rhinanth us

90,9

126,9

101,7

181,8

112,5

113,4

7,6

114,3

203,4
240,3

15 9,3

296,1

3,2
3,3
8,3
5,8

mg. Nmg. gluc os o/gr. drgew.

18,1

15,1

32,1

25,8

/ gr.

21,3
18,4
48,4
31 ,6

drgew.



Stellaria is do cth.lin.; van het koolhyciraathalte per gr. clrge.r.mincler

sterk d.an bij do ratelaa.r op do niet bloeiende

Er is echter een da1in opgetreden in het stikstofehalte per gr. drgew.
De koolhydra.a.t—stiksofba.lafls verschaift daardoor slechts van 9,4 naa.r 7,3.
Uit deze gegevensb1kt dat door bloei van Stellaria. er minder beschikbaa.r

is voor do ra.telaar.

Jloei van do plant resulteerde in een afname van a.minozuur en orga.nisoh

stikstofgehalte in de wortels. (J.J.Hofstra. 1966)

Be groei van de ra.tela.ar kan nu. beperkt worden door onvoldoende stikstof—

toevoer. Wa,arschijnlijk is het evenwicht tussen gastheer en ha.lfparasiet

ten ongunste voor de halfpara.siet veranderd door bloei va.n de gastheer.

Ret vGrwijderen va.n de bloem en bloemlmoppon doet zowel de wortel als sprait

groei toenemen van eon plant.

Be toename van do wortelgroei is echter groter dan die van de spru.it.

(Murneek 1926) Bit kan gunstig voor Rhinanthus zijn. Be ga.stheer kan meer

opnemen,er is meer beschikbaa.r voor de ra.tola.a.r,

Er is weinig verschil in vors en drooggewicht van ±hinanthas op de bloeieflde

en niet blooiende 3tella.ria.. Bit kan verklaard rorden door het leit,da.t

Stellaria in bloei kwam togon hot cind van de vogotatieVe groeifa.so va.n

do rat ela.a.

ir teden vora.ndoringen op in do koolhydraot— en stikGtofgeha.ltes per gr.

drgwe. bij de bloeiende en niet blooiende tellaria door de parasitering.

t diana o4.ide.Lgaat rat e voranderingon in do koolhydraa.t—st ikot obalans.

Do balans verschu.ift voor de bloeiondo Stellaria met ha.lfparaiet van 1)3

naa.r 8,8 voor do niet bloeiende van 9,5 naar 13,1.

Lod.i5 in de discu.ssie hiervoor al is eb1eken,is hot moeilijk nit do

veranderingen in do verschillendc /ehaltes conclu.sies te trekken0
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uekliorenvnn1una1yb11Llerotjflhig0

De J .d.een v.n ihinan-cius seo-iu zLj1 io1 tJeev we 1c.Lleren0
fit is oolc ei1inerexie. voo.. anctere sooren van d.c Sorophulariaseac, (Fedorowit
19i),
iij iiinnitrius ijn 4 typen haren te ondorecheicten,
1: een eencellige ha.ar van ± O,Ib mm, met eon dikke outicula,

d.ee hear horny voorna.rne.Lijk voor longs d.c rancten van cL ulaLleren en

verdci' hier en ctaar verspreid. op d.c coven en oncLer,i.jcte van de biaderen0

(
fig0 1 )

2: langgesteelde Idiorharen, d.ee 1esbaan ui een ot 3 oei.ii.ge stee'.,

een ha.Lsoel en een topoel •(O,3 mm.J.ang) ze Icomen verepreict voor op do

boven en onctorzijcte van d.e b.Lad.eren, (figo
)

3: s.opciieren • doze estaan u.i een ci' oeilige seel,een ha.Lscej. en sen

viercellige kop (iig3) ze icorneii owei op d.c boven- a1e oncterzijd.e

van het clad voor, Op do bovenzijd.e iigen ze in de inzihicingen. van

d.c nerven, voorname.Lijk 0.0 hooid.nerf.Dp d.c onderzijde zijn ze veel

talr±jker. Ook hier liggen ze lange d.c nerven en wel ta.lrijker naar

d.c bladrand toe0

4: schildvormige klierem. doze zijnalleen van do bovenzijde bekekeno(fig, 4)

hot maken van een go ode dwarscoupe van doze cellen is niet gelukt.

Podorowitz(1915) heeft deze kiieren besohreven ale do zg. Schilddri.sen,

Ze bes-ta.an uit eon schildvorrnige hop bestaando uit 4 cohen, een halsceij.

en eon 1 of 2 celhige voete Deze klieren komen alleen aa.n do ond.erzijde

van hot 'clad voor lange de nervon. Ze wordeii vaa.k door kopkhieren omgeven,

Ze zijn veel minder talrijk dan do kopkliereb. (zie verder fig.5en 6)

Al do kiieren,uitgezonderd do eenoellige haar,hebben eon zeer dunne

cutioula,, Schnepf(1 964) vond dit ook bij de khieren van Lathrea (hop—en

schilcUch i eren)

De kopklieren komen bij zeer voel soorten der Scrophula.riacea,e voor, ook

bij niet parasitaire soorten. (Metoalfe en Clark 1 950)

De sohildvormige kliere.n komen eileen voor bij d.c hemi—. en holoparasieten

van d.c scrophulariaceae, o,a. bij Euphrasia,Melampyrurn,Pedicularis

Rhina.nthus,Tozzia,Lathraea enz (Fedorowitz 1915, Pate en G'uxming 1972)

Beide klieren zijn zeerrijk aen mitochondrien.
Dc sohild.vormige klieren zi,jn hydathoden.(Goebel 1897) Ze soheiclen

actief oen waterige oplossing af.

Do echilcivormige khieren zijn verder gekenmerkt door eon bijzondere ana,temischo

boum.Uit elektronnrnikrosCoPisch onclerzoek is gobleken dat doze cohen

wandinstulpingen hebben, Ze vaLlen- daa.rmee--onder clagroop van transfer

(Pate en Gunning 1 968 , 1972)
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schildvormige klier met wandinstulpingen. (Rhinanthus)

(Pate en Gunning 1972)

De schilcivormige klieren zijn waarschijnlijk ontwikkeld. om het xyleem—

sap,ont-trokkon aan de gastheer,via deze klieren weer uit te scheid.en, nad.at

Onderweg de verbinciingen,noclig voor de halfparasiet,er uit geha,a.lcl zijn.
Iiool1jk vincit doze resorntie van toffen in 1 1:lier zoif p1a.t in dc
Zone van do andint ulnincn.
Do funotie van do koplclioron i no ofliekend. Deze klieren utteren ook0
(Q-ovior en Pate 1968) Do klieren zijn verder gekenmorkt door vole wand—

in ob ulp ingen.

kopklier met wa.nclinstulpingen. gevonden bij o.a. Lathrea,

(Schnepf 1964),Rhinanthus,Bu.phrasia. en Vicia. (Pate en Gunning
1968, 1972 )

De halfpa.rasiet kan o.a. water verliezen of door actieve secretie van de
klieren of door vordamping door do dunne cuticula. van de klieren.
Door di-t waterverlies kan de ha.lfpa.rasiet een hoge transpiratiejbereiken.

(sneiheid
De halfparasiet kan hierdoor in hot voordeel zijn,xyleemrappen aan de

ga.stheer te oirttrekken,vooral wanneer deze de huidmondjes gesloten hoeft
en weinig water verliest door transpira.tie.
Kostytschew (1922) en H5.rtel (1956) vondon voor Rhinanthiic en andere half—
pa.ra,sieten een transpiratiosneihoid hoger don die van do gastheer.
Do klieren vorvullen derha.lve een bolangrijke functie voor de halfpa.rasiet.

on1wikkeIvl.

Al do klieren zijn reeds volledthgvin eon jong bla.cJ. , voordat hot rleem

en phloeem zich gedifferentieerd hebben en voorda.t do stomata geperforeerd

zijn.(Govier, Brown en Pate 1968)

Zijn do klieren volledig ontwikkeld en in hetzelfde aental a.anwezig op eon

rat ela.ar zondcr gasthoer?

Bla.adjes v.n verschillende ouderdom zijn daartoe onder de mikroskoop

bekeken en vergeleken met bla.a.djes van dezelfde ouderdorn va.n ra.telaa.rs

met een gasther.
Van at random gekozon oppervlakten werden do klicren (alleon de kop—en

schildvormige kijeren) geteld,van zowel do ra.tela.ar zonder gastheer als de
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ra:eiaar met eon ga.stheer,
Do anatomisohe boaw van do klieren van ratelaars zond.er ga.stheer week licht.—
mikroekopieoh niot of van die van ratelaa.rs met eon gastheor.
In totaal werden zowel op blaadjes van ratelaars met gastheor ale ratelaars
zondor gastheer 5 , 9000 klioron aangelegd.

Do ratela.ar zonder gastheer had per oppervlakteeonheid meer kileren don

de ratelaar met gastheer. Do rabela.r met gastheer heeft eon groter blad

opporvlake(± 3 maal)

Of de klieren van do alleenstaande ratelaars fimotioncren blijft do vraag.

In figuor 5 en 6 is een gedeelto van de ondorz.Ljde von het blad met
kop— en sohildvormige klieren in detail getekend.

De kop— en schildvormige klieren liggen lange de nerven.
De echildvormige klieren worden vaak omgeven door kopklieren.

In ±igi1ua' 6 is do mikosooop scherp gestold op do halecellen van de kopklieren.

Be kopklieren zijn donker aa.ngegeven.

S = echildvormige idler.

vb= vaatbundol.

hm= huidmondje
00= onderepid.ermiscel.
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ia.eenvatt ing0

1: ir tred.en verancleringen op in do koo1hyc1raat.. en stikstofgehaltes
VCn. do gastheren beparasiteerd door Rhinanthus sero-tinus,
.ELet patroon van die veranderingen is nie-t irniform.

IVIOgeli jk t raoh± de gastheer een bepaaide koolhydraa-t—stjkstof bala.ns
e handhaven.

2; en alleens-taa,nde ra.telaa.r hoopt suikers en z,etmeel op. baat hij,
op een gastheer dan neemt het koo]±yd.iaatge.halte per ge, drgew,
sterk af. Ret stikstofgehalte per gr0 cirgew. neernt toe vergeleken
met cte alieengroei.ende ratelaar,

3: ien bloeiende gastheer staat mihder af aan Rhinanthus. Ret evenwicht
tussen dc gastheer eh Rhinanthus worcit ten ongunste van do ratelaar
versohoven door bloel van do gastheer,

4: Er komen 4 typen haren op he blact van Rhinanhas serodnu voor
eon eenoellige haar, klierharen, kopklieren en schi.luvonuigo ldieren.,
Do schlJ.dvorlin.ge kiieren I(Offlen eileen voor bij U. homi— en rio1ope,ra,
ci ei en van o.e crophul an co e e,

5: Dc ancomiuohe oow van do kop— en sofuidvoninigo ciienen van alleen
g.oeiend.e rai.eiaa.rs wijict liohtminnoscopisoh nieb al yen die yen
ratelaars met een gastheer0

6 Op blaa.djes van ratelaars met en zond.er gastheer wordt hete1fde

aantal klieren aaage1egdo(8 9000) De ra.telaar zondor gastheer heeft

per eenheid. van oppervladc meer klieren dan do ratelaarmet gastheer0

(
do ratelaa.r met gastheer heeft een groter blad.oppervlak )
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Suggestievoorvo1genonerzoek.

1: De ratelaars zijn alien vlak voor hun bloel , duc can het eincl van
hun vegetatieve periode geoogct0

Het zou intereccant zijn gegevens te vorkrijgen over de koolhydraat—

en stikotofgohaltes ged1urone het hele grooiverloop van zowel Rhinanthus

als öe gastheer. Dit zou a.angevu.ld binnen worden met andere gegevons,
zoals fotosyntheseaotiviteit en chiorofylgehaites.

2: De activiteit van glutaminezuardehycirogenase en do transaminaseactiviteit
zouden bepaald. kunnen worden in do ailoongroeiendo ratelaar en do rateiaar

met een gastheer0

3: Het wel of niet funotioneren van de klioron op d.c alleongrociende

ratelaar zou nader bekeken kimnen word.en0
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