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3.

Ileiding

Rlinanthus serotinus (Sch6nh.) Oborny — de grote ratelaar — is een n-jarige

hmiparasiet en behoort tot de familie der Scrophularcaceae (subfamilie

Rlinanthoideae). Deze fami]3.e omvat o.a. ook Euphrasia, Striga, Pedicularis

ez Orthocarpus.

D ratelaar heeft als habitat onbemeste graslanden, duinen, wegbermen en meer

ix het algemeen lage en open plakken en randen van vegetaties.

Plantensysternatisch wordt onderscheid gemaakt tussen holo- en hemipara-

sieten. Holoparasieten zijn planten, die voor aanvoer van elle benodigde

sloffen afhankelijk zijn van zgn. gastheerplanten, dus ook van organische

verbindingen, hetgen inhoudt dat ze geen fotoeynthetisch vermogen — en

dus geen chiorofyl — bezitten.
Hendparasieten hebben wel een fotosynthetisc1% vermogen, maar zijn veor de

rest voor een normale ontwikkeling eveneens aengewezen op gastheerplanten,

Dit onderscheid tussen holo— en hemiparasieten is niet permanent, in die
zin, dat sommige planten, o.a. van de geslachten Striga en Tozzia, in hun

eerste levensstadia holoparasitair zijn en pas later hemiparas4.tair worden.

Stiga asiatica heeft zelfs voor de kieming een gastheerplant nodig (Rogers

and Nelson, 1962).

Ook binnen de hemiparasieten is een soort afhankel1kheddsgradient te vinden.

Sonmige soorten, zoals Odontites verna en ook — zoals bi onderzoek van

Mera en Terborg is gebleken — hinanthus serotimus, zijn in staat om

zelfs zonder gastheerplant hum volledige levenscyclus te voltooien, aarbij

echter wel cen sterke reduktie in produktie optreedt.

De opname vain voedingsstoffen ult de gastheerplant geschiedt d.in.v.

haustoria. Bij de zgn. wortelparasieten, waartoe ook Rhinanthus behoort,

zijn dit knopvormige verdikkingen van de parasietwortel, die zich op en/of

om de gastheerwortel hechten. De opname van water en daarin opgeloste stoffen

loopt in deze haustoria via korresponderende stippels van de houtvaten van

de gastheer en van de trache!den van het heustorluin. Soms is ook een ver-

binding met het phloeem waargenomen. Ook zijn de parenchymeellen van het

haustorium in staat water uit het uitwendige milieu te halen (Hrtel, 1959).

Over de aanzet tot de vorming van haustoria bestaan twee theorien.

Volgens Heinricher is een chemische prikkel vanuit de gastheerwortel

noodzakelijk (Heinricher, a897), terwil Rogers and Nelson ook van mening

waren, dat chemische en enzymatische reakties een grote rol spelen;
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volgens Hrtel is een kontaktprikke3. voldoende.(Hrtel, 19L1.1) Voor de

tweede theorie pleit het feit, dat soms ook haustoria op humusdeeltjes

worden gevormd.

Als kontakt is gemaakt vormt de parasietwortel een aantal verlengde

epidermale haren, vergelijkbaar met wortelharen. Deze worden waarschijnlijk

opzij gedrukt door een zich in hun midden ontwikkelend haustorium, daar

deze lange haren vaak nog te zien zijn aan de basis van oudere haustoria

(Kuyt, 1969). Vervolgens groeien cellen van de parasietwortel om de

gastheerwortel heen, terwiji andere celi.en het schorsweefsel binnendringe,

vermoedelijk met behuip van o.a. celluloae-oplossende enzymen, tot het xyleem

bereikt is, waarbi:I de groeirichting waarschijnlijk door hydrotroie

geregeid wordt (Htel, 19'1).

Fiemiparasieten zijn — zoals boven teeds vermeld is — in het bezit

van chiorophyl. Bonnier onderzocht in 1899 het fotosynthetisch vermogen

van enige hemiparasieten (o.a. Euphrasia, Melampyrum en Pedicuiaris) en

vergeleek ze met een autotrofe plant (Veronica). HIj vond een geringere

assimilatie in de halfparasieten en verbond hieraan de konklusie, dat de

opname van assimilaten uit de gastheerplant de voornaainste reden tot

halfparasitisnie zou zijn.

Heinricher toonde in 1010 met behuip van de jodiumproef van Sachs aan, dat

Rhinanthus, nadat de wortel onder water was afgesneden, zeer goed

tot assimilatie in staat was. Hij was van mening, dat de opname van

nilneralen de hoofdreden tot halfparasitisme was.

Kostytschew konstateerde in 192i- — evenals. Bonnier d. in. v. gasuitwisseing

— dat er vrijwel geen verschil was in assimilatie tussen hemiparasieten en

autotrofe planten. HIj veronderstelde, dat Bonnier door een foutieve

behandeling met enigszins verwelkte halfparasieten had gewerkt en

beschouwde — mede op grond van verderop te bespreken proeven — de opname

van water als voorriaainste reden tot halfparasitisme.
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Dit alles vormt een aanwijzing, dat er verschillen zijn in foto-

synthetische kapaciteit tussen verschillende soorten hemiparasieten.

Zo b1dLathrea en verscheidene soorten van de Hydnoraceae,

Rafflesiaceae en Balanophoraceae — .M*tlj2 -"-'tJL-1aLL tL"TL

________________

— weinig of geen chiorophyl te bezitten (Kuyti 1969)

en Arceuthobium (familie der Laranthaceae) een lage fotosynthetische

kapaciteit bij een hlorophy1-gehalte dat ongeveer cen kwart was van

dat van zijn gastheer (Hull and Leonard, 1964), terwiji bij Phoradendron

(familie der Loranthaceae) (Hull and Leonard, 1964) en Rhinanthus

(Hofstra en Kiaren, 1973; Van Dieten, 1973) de fotosynthese in dezelfde

grootte-orde lag als bij autthtrofe planten. Hofstra en Kiaren vonden

bij Rhinanthus na hechting wel nog een toename in fotosynthese (op

drooggewicht -, chiorophyl- en eiwitbasis). Dit zou veroorzaakt kunnen

worden door verschillen in eiwitsamenstelling tussen (gehechte

ratelaar) en R (ongehecht),

een lagere aktiviteit of

gehalte van RudP-carboxylase in R (enzyui van C0ixatie), een minder

efficient gebruik van ch1ororl, terwiji ook de aangetoonde accumulatie

van koolhydraten de fotosynthese zou kunnen beperken.

Verder kunnen de waterbeschikbaarheid of het effekt van plantenhormonen

een rol spelen.

Transport van organisch materiaal van gastheer naar (hemi)-parasiet

valt dus te verwachten en is in verschillende onderzoeken oak aangetoond

(transport in orngekeerde richting is niet of nauwelijks gevonden).

Zo maakte Privat in 1960 een stroom van koolhydraten van Hedera helix

naar de haar beparasiterende Orobanche hederae aannemelijk.
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Naast organische stoffen blijken ook veel anorganische verbindingen of

wiineralen naar de parasiet vervoerd te worden. Rogers en Nelson onder—

zochten Striga asiatica, parasiterend op Zea mays, met behuip van radio-

aktteve stoffen. I-Iierbij vonden zij, dat Striga zeif in staat was suikers

en aminozuren te vormen, dat eem groot transport van Zea naar Striga

plaats vond van koolstof—, fosfaat- en zwavelverbindingen en dat er

vrijwel geen calcium vervoerd werd en dat transport in tegengestelde

richting vrijwel niet voorkwam (1962).

Gorier en Harper vonden bij Odontites verna, parasiterend op Trifolium

repens een transport van organische verbindingen van gastheer naar hemi—

parasiet. Phoradendron bleek weinig organische stof uit de gastheer op

te nemen, Arceuthobium wel. Arceuthobium bleek de organische stof on—

veranderd op te nemen,(Hull and Leonard, 196'4). Govier, Nelson en Pate

vonden dat Odontites verna van verschillende gastheren verschillende

verhindingen opnam en dat een deel van de binnenkomende assimilaten in

de wortel werd omgezet. Okonkwo vond bij Striga senegalensis op

Sorghum vulgare een transport van assimilaten var. gastheer naar parasiet

voornamelijk in de vorm van glucose, fructose en saccharose. Mogelijk

treedt hierbij in de haustoria ook een strenge selektie op (196G).

De organische stoffen, die naar Rhinanthus vervoerd worden, bleken

glucose, fructose, saccharose en arninozuren te zijn, terwijl Odontites

geen saceharose opbam ult de: astheer.

Dit wijst mogelijk op een hogere mate van parasitisme van Rhinanthus.

Het gehalte van de meeste aminozuren in de ratelaar bleek onafhankelijk

van de gastheer, behalve misschien voor prolcne, dit in tegenstelling

tot Odontites, hetgeen door een hogere transaminase—aktiviteit in

Rhinanthus zou kunnen worden veroorzaakt (Hofstra en Kiaren, 1973),

Rogers en Nelson hebben bij Striga ook een transport van an-

organische ionen naast organische verbindingen waargenomen.
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Ook Hrte1 veronderstelde, dat ionen-opname uit de gastheerplant

p1aatsvind en wel vooral van licht ionen. HIj vond in de parasiet
+ ÷

een twee tot zeven maal hogere koncentratie aan K en Na dan in de

gastheer, terwill de Cakoncentratie zeer laag Was'. Of dit transport

aktief of passief is, is nog niet duidelijk. Kramer (1959) veronder—

stelt, da bij jonge wortels (lage zoutkoncentratie) mineralen—

accunnilatie en aktief ionentransport optreedt, waarbij vergroot

watertransport de ionenopnaTrie nauwelijks beinvloedt, tert;ijl bij

oudere wortels minder accumulatie en weinig aktief lonentransport

optreedt, zodat een verhoogd watertransport dan wel een verhoogde

ionenopname tot gevoig heeft (dus passief transport).

Alle transport an gastheer naar (half)—parasiet geschiedt in een

waterige oplossing. Deze wateropnaine was n van de eerst onderzochte

aspekten van (hemi)parasieten.

Dit water zou aktief opgenomen kuneen worden door verschillen in

osrnotische waarde tussen parasiet (wortel) of haustorium en gastheer—

wortel, of passief door middel van transpiratietrek. Hierbij moeten

we bedenken, dat normaliter bij n—aigo pianten bet watertransport

in de kiemplanten geheel door de positieve worteidruk wordt bepaald,
hetgeen hij verdere bladontwikkei.ing vervangen wordt door watertransport

onder zuigspann5.ng. Als derde mogelijkheid is er nog de water—opname

door de bloedingsdruk van de gastheerplant.

Over de verschillen in osmotische waarde zijn enige gegevens bekend.

Bergdolt verrichtte. in 1927 onderzoek in deze richting en gbruikte

hiervoor e verbeterde methode van Ursprung en Blum, waarbij reepies

plantenmateriaal in rietsuiker-oplossingen van verschillende koneen—

traties worden gelegd en opperviak veranderingen worden vastgesteld.
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Zo vond hij bij Pedicularis foliosa op Carex brizodes tussen haium

en gastheerworel een zuigkrachtverschil van 0,3 atinosfeer. BIj dw

holoparasiet Orobanche speciosa op Vicia faba was dit versohil ,7 atm.

en bil Lathrea squamaria op Prunus padus, waar de parasiet water opneemt

door de bloedingsdruk van de gastheer, kan dit opiopen tot ca. 19 atm.

in het voordeel van de parasiet. BIj mettngen nan de bladeren en andere

bovengrondse delen bleken deze van de gastheerplanten echter steeds een

hogere zuigkracht te hebben dan die van de parasieten.

Hrte1 was het met dit laatste gegeven niet eens en stelde hier tegen—

gestelde gegevens tegenover verkregon via do methode van grenspiasmolyse

(Hrte1, 195).

Ook via de methocle van Kryoskopie vonden Harr*s en Lawrence in 19O in de

meeste eva1len een hogere drk in do paracieten dan in de bijbeherende

gastheerDlant. Ook in andere onderzoeken biekon de resultaten te variren,

zodat or goon àgemene overeenkomst is of de osniotische druk van de

paraEiet gDoter of kielner is.

Whitney onderzocht de relatie tussen do koolhydraat— en waterbalans bij

Orobanche crenata op Vicia faba. Fill vond via kryoskopie, dat suikers

in do boon verantwoordelijk aren voor 5% van do osmo-tische druk, in de

bremraapknol voor 17% en in de bthoemaar voor 30%. In de hremraap trad

accumulatie van suikers in de vorm van polysacchariden en glucose en fructose

op, terwiji saccharose vooral in de hiaderen van de boon zat en minder

in do afvoerkanaien.

Dit sugereert, dat do saccharose door eon koncentratie—gradlent gaat

van bron naar sink en dat deze gradient in stand wordt gehouden door hy-

drolyse van saccharose in de sink. Hij verondersteit op grond van deze

gegevens, dat suikers waarschijnlljk gebruikt worcien om het osmotisch

verschil tussen gastheer en parasiet te handhaven.

De osmotische druk van Orohanche bleek groter dan die van do boomwortel

en kleiner dan die van do boonspruit, zodat Orobanche waarschijnhijk niet

water ult do boonspruit onttrekt, maar wel de mogeiikheid eeft om het

ult do wortel te halen (Whitney, 1973).
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Hiermee en overeenstemming is de geãachte, dat hemiparasitisme mogelijk

te beschouwen s als een kompetitie tussen de spruiten van gastheer en

parasiet om stoffen in de gastheerwortel ("internal competition") (Ter

Borg en Bastiaans, 1973).

Ook ten aanzien van de mate van transpiratie )Dij halfparasieten

ten opzichte van autotrofe planten zcbjn geen algemeen overeenkomende

proefresultaten verkregen.

De transpiratie van de gastheer liep terug Hi beparasitering, soms zo

ver, dat de transpiratie van het komplex gastheer—parasiet lager was dan

van de niet-beparasiteerde gastheer per gewichtseenheid.

Wanneer ean halfparasiet wordt a&gesneden verwelkt hij zeer snel, veel

sneller dan autotrofe planten. Hrte1 wijt dit aan het onvermogen van

de huidmondjes van parasieten om zich te sluiten en hierdoor de transpi—

ratie te beperken (Hrte1, 1955).

Uit latere onderzoeken is gebleken, dat sominige parasieten wel in staat

zijn hun huidmondles te reguleren. In welke mate is nog niet bekend.

In 1922 publiceerde Kostytschew gegevens van een onderzoek naar de water—

opname en transpiratie van hemiparasieten vergeleken met autotrofe planten.

Het was hem opgevallen, dat onder water afgesneden stengels van half-

parasieten langere tijd fris en turgescent bleven, ale ze met het onderste

deel in water en bij diffuus licht verbleven.

Voor zijn onderzoek stak hij de planten met een kluit aarde uit de grond

en plaatste ze in een potometer; de grond werd met water doordrenkt om

luchtbellen te voorkomen. Gedurende 15 minuten werd de wateropname gemeten.

Vervolgens erden de planten uit de potometer gehaald, de wortels onder

water afgesneden en de stengel opnieuw 15 minuten in de potpmeter onder—

zocht. Hetzelfde procd werd gedurende twee maal 10 minuten bij autotrofe

plantengedaan.
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Hierbij vond hij, dat de wateropname bij hemiparasieten sterk steeg na

het afsnijden — de zgn. "Ivanoff-sprong" - en bij autotrofe planten

gelijk bleef of.daalde.

Zo gaf Melampyrum pratense een stijging met een faktor 10, Alectorolophus

major LI. tot 10, Euphrasia brevipila 1,5 tot 2,5, Euphrasia rostkoviana

2,5 tot 3 n Odontites rubra 1,5 tot 3.

De konklusie van Kostytschew was, dat bij hemiparasieten de zelfstandige

wateropname de transpiratiebeheefte niet kan dhkken en dat de oorzaak van

parasitisme bij Rhimanthaceae dus de disharmonie tussen wortelsysteem en

transpiratie—organen is.

Oosterhof verkreeg in 1966 hij dezelfde proeven voor Rhinanthus soort-

gelijke resultaten (faktor 4 5).

Heinricher schreef de geringe opname bij de hemiparasieten met wortel toe

aan een methodische Lout. FIIj was van mening, dat bij het uitsteken het

wortelsysteem van gastheer en parasiet zwaar beschadigd werd - de wortel—

punten van de gastheer en de haustorin verbindingen zouden kapot gaan -

waardoor een onderbreking van de waterkontinu!teit ontstond. De parasiet

krijgt daardoor - ook bij intakte haustorin - niet voldoende water en

er stelt zich een deficit in • Hierdoor ontstaat dan bij de afgesneden

spruit die zo sterke zuiging, dee volgens Heinricher bij langereaanhouden

van de proef snel weer zou afnemen. H±j vond, dat Kostytschew een derde

serie had moeten invoeren, n.1. de zuiging van een onder water afgesneden

pru5.t, onmiddellijk na het uithalen van de intakt in de bodem wortelende

plant GHeinricher, 1924).

De repliek van Kostytschew hierop luidde, dat een derde serie niet ult—

voerbaar is, daar ledere test met slechts n plant uitgevoerd mag worden.

(Kostytschew,
1924)B,

Verder had hij gemerkt, dat sornnige autotrofe

planten ha het inzetten eerst een afname in e wateropname vertoonden,

maar steeds na korte tijd weer een volledig herstel. FIIj zag hierin een

bewijs, dat geen noemenswaardige wortelbesehadiging was opgetreden

(Kottytsehew,
1924A)
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Euphrasia en Odontites, die volgens Heinricher in het a].gemeen

zelfstandiger zijn dan Alectorolophus en Melampyrum en in het bezit

van enige worteiharen, gaven een minder sterke stijging van de waterepn

opname na afsnijden.

Verschillende onderzoekers hebben de aanwezfgheid van wortelharen bij

halfparasieten bekeken, waarbij uitgegaan werd van een mogelijke relatie

tussen de hoeveelheid worte1harn en de mate van parasitisme. Dit

leverde soms weer tegenstrijdige gegeven op.. Zo kon Kostytschew b.v. de

door Gauti'r gesignaleerde worteiharen bij Melampyrum niet ontdekken.

Heinricher onderzocht verschillende soorten van Euphrasia.

Sommige konden vrucht geven zonder huip van gastheerkontakten en hadden
veel worteiharen, zoals b.v. Euphrasia minima, andere waren veel afhanke-

lijker van gasther'en en hadden weinig worteiharen.
HIj voert het gebrek aan vermogen om zich zelfstandig te on-twikkelen terug

op de reduktie van het wortelsysteem en de verlaging of het bijna geheel
ontbreken van de normale wortelwerkzaantheid. Ook bij een rijk vertakt

worteistelsel, zoals bij Lathrea aangetroffen, is dit volgens Heinricher
gehee]. op parasitisme gericht. De normale wortelerkzaamheid is volkomen

onbelangrijk geworden, waarop het volledig gebrek aan worteiharen wijst
(1-leinricher, 1898).

Heckard onderzocht verschillende soorten Castikeja en vorid o.a. ook

worteiharen op en rond haustoria. De hoeveelheid wortelhaaroppervlak

van het hele worteistelsel varierde van soort tot soort en blikbaar,

in sommige gevallen, van plant tot plant binnen een sovrt..
Worteiharen kwamen overvloedig in bet gebruike1ike verdelingspatroon
voor aan de meeste plamten van Castillela franciscana, maar waren aan

andere slechts aan enkele wortels aanwezig. Ze ontbraken geheel bij

verscheidene planten van Castillela affinis, ook bij een aanta a].lenn

groeiende, terwiji ze bij CastiUeja inflata op enkele wortels voor—

kwamen (Heckard, 1962).
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Vxaagstel1ing

De vraagsteli&ng voor het door mij verrichte onderzoek is geheel toe—

gespitst op de waterhuishouding van de ratelaar.

Zij valt uiteen in drie groepen.

a0. De worteiharen

In hoeverre en waar zijn worteiharen aanwezig bij de ongehechte

ratelaar, (1) indien deze alien staat,

(2) indien doze in eon groep staat en

(3) bij do gehechte ratelaar?

b°. De proeven van Kostchew
Vinden we de Ivanoff—sprong ook bij cle ongehechte ratelaar, b±j de

pas-gehechte en bij de langer gehechte, gekweekt in hot laboratorium
en go ja, hoe groot is deze?
Hoe is het verloop van de wateropname voor rond en na het afsnijdon
van hot wort1steisel?

Kunnen we wortelhaar—vorming bevorderen en zo ja, hoe is hot dan met

de Ivanoff—sprong gesteld?

c0. Do osmotische waarde

Hoe groot is de osmotische waarde van de ratelaar en zijn gastheer,
(1) ongehecht,
(2) Ca. 1 week na hechting,

(3) ca. 3 weken na hechting,
(ii.) ca. 5 weken na hechting en

welk gedeelte wordt veroorzaakt door resp. do organische molekulen
en de anorganische ionen?



IatorJ,aal on hethode

Do kieming van zaclen van Rhinanthue serotinus (Scbnh,) Oborny

geohiedc1e door zo 2 maanclen op vochtig filtroerpapier bij 4°C

in hot donker to plaataen (zi koucle periode)
Ala gaather word Hordewn irnlgare (var Union), zomergeret

gebruikt, Do zaden kiemden ala ze 24 uur op voohtig fi1treen1pvpier oj 23 0 in het donker werden gop1aaei th.ervoor

werden apeciale kiembaken gebruikt

a0 De p1anten waarvan do worteiharen zouden worden bekeken,

werden verder opgekweekt in plastio potten met Kakelhof—grond,

eon ieemhouclend dekzand Doze potten met pionten werdon in
eon klimaatkvnor geplaatat Do daglengto in doze klimaatkamer

wee 16 uur met een lichtintenaiteit van 20.000 Lux, eon

temperatuur van 200 0 en eon relatieve veohtigheicl von 60,
'a Nachts delde do tomperatuur van 15°C en oteeg dc relatieve
voohtigheid near 75
anneer do planten gereed. waren voor hot onderzoek, werci do

grond. zo voorzichtig mogelijk van cia wortela goapoold, waarna ze

in eon petrischal vet water oncler een Tinoouiair werden bekoken,
Dc eventueel nodige geratkiemplanten werden altijd oa, I week

na het inzetten van do ratelaars Mj laatetgenoernde in d.c pot
gezet.

p aanzien van do planten voor d.c wateropname.proeven werclen 3
opkweekmethod.en gebru.ikt

Aanvankelijk werden ze gekweekt in met zwvrt platio omwikkelde

plaatio bekers, waarin 0,5 n. Hoagland—oplosaing word gedaan en

voor d.c atabiliteit korrels perliet, In enkele gevallen word nog

wet anmoniumsuIf eat toegevoegd, maar dit loverde geen enkel

ziehtbaar vereohil op. Ala do plant joe voldoencie gegroeid. waren,
werden ze over pep]. aatst in aratie—vantjes met eveneens 0,5 ii.
Hoagland—oplosaing. Van doze opkweekethode werd vrij and
aCgestapt, dear do planten vrij klein bieven, terwiji d.c wortel—

ounten d.onkerbruin warden, Do onder a0 beochreven methode
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ward voor do rest von do proevan ge'bruikt,
Voor eon poging om do worteigrosi en speoiaai do grooi von worteL

haren warden ratelaarplanten gekweekt in oilinders van ca, 20 cm
lengte, Daze cilinders warden met zwart plastio:Zolie omwikkeld on
algengroei tegen to gaon, do binnonwond word met filtreerpapier
bekloed, 3c,huin in do oUtriders word. Sen met :tiltreerpapier on—
wikkelde persper—piaat geplaatst, waarlangs do wortels van do
ratelaars en do eventuoci aanwozige gorstpianton warden geleid.
Dc cilinders werden voor 1/3 met Hoagland—oplossing von versohil—
lende concentraties govnl(, n,1. I eerie met ratolaars ÷ gaothoor
von resp 1 ; 0,5 ; 0,25 en 1,25 normaal en 2 series met dezelide

rasp, normaliteiton, waaraan bovendien indol—azijniur was toege
voegi, eon stof die do vorming van worteic en wortolharon stork
bevordert Ic one eerie kesog ratelaare zonder, do ondero ratolanra
met gastheer. Do oiiindora warden met temper afgosloten. Do voedi:opjr—
oplossingen worden am do 3 dagen vorverst,

0
Hot a. kwekon van silo pionton gebeurde in do ondor a , genoemde

kltmaatkamar.

Voor hot meton van do watoropname warden otonoters goonnkt. faze
bestaan in prinoipe uit eon luohtdioht a:Esluitkaar vat voor do
planton, eon dnnrmoe vorbonden cepili air, die eon hot ondaro aind
anon is, oan aenonlresorvoir, eon ragelkraan an can moatlat,

Do opstolling bostond nit 3 potomaters,alle govuld met water; d.c

eorsto hovatte do plant waarven do wart ole wordon afgesnaden, do
twoedo diendo des s'eferentie en bovatte eon elont die intakt word

geluton, d.c dordo dionde via blanre on year rovot.ios van do
apparatnur op wisselendo nitwandige omstandigheden to kunnan
corrigeren on bovatto eon lucifer.
Do planten rasp. molt or werdon in eon rubberstop in hot vat
plaatst on von do lnohtdichte afsluiting word eon mongsel von
vasoline en bijenwas gobrnikt in eon verhouding van 3 : 1,
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Be temperatuur en lichtsterkte tijcl d.c proeven werden gemeten
ru,bv eon thermo—reep, lichtmeter0 ken barometer en hygrometer
waxen helens niet besohikbaar,
Aanvankelijk ward in can sad op hat zuid.en gekweekt Be lioht—

intensiteit block hier cchter acer den con factor 2 to variren
en (IC nateropnono e&/en redig. Danrom nerd uitgeweken near can
proevenkaxner wavr echt er sterke temperatuurschommeiingen bI eken
op te traden, ife can seer groot effect hadrien op d.c potomaters.
Na temperataurmetingen in can klimaatkcmer, eon zaal op hat noorden —
waar d.c lichtintenaiteit weer varidkrd.e — en eon tuesenkarner condor

reman, bleak daze lantate hat macst gase}nkt voor d.c prOa\Ten,

\toor d.c verlichting ward in dccc tussenkamar aonvankaiijk can

kloine T,L,—liohtbak gobmuikt, die op plantcnhoogte 3,000 Inn

leverde. Doze wend lador vervongen door 2 HfL—ioxa en met koeling,

ci, o op d.ezelfd.m hooL.;te. 15,000 bun leverden,
Bij do aerate proevon bleak, dat d.c "wateropnama" na hat incetten
von do planten d.c aerate 10 20 minuten goieidolijk afncim per

tij(A\eeenheld on damrnm gemidd.eld vrij constant t.e blijven, Hetzelfde
rerschijnse1 deed zich voor na hat afsnijden van d.c wortol on hat
opnieuw inzetton. Be macat logisohe vorklaring hiervoor leeks dat d.c

ru,bberstop door zijn liohte wig—von zioh iota naar buiton werkte.

Daarom nerd in f,e prdometer eon d.raaibaar moe aongehraoht an eon

evoneena d.raaibaar plaatja, waarop can d.niehoekig reepje kurk

nerd bavastigd., Iliermee konden d.c wortels onder water sohuin afgo—

aneden worden, terwijl do plenten in d.c potoraeter bleven, zodat

tevens oontinu doorgemeten kon worden, Than nteeds na hat inzetten

von d.c planten ea, I uur ward gewacht voordo+e proefmetingen nerd.

begonnon, bloken bovongenoemd.e versohijnaolen niet of nauwelijka

acer op te trodone
Bij do netingen word om d.c 5 minuten d.c stand van d.c potomatora
gonoteard. en d.c temporatuur gecontroleerd., Na I air warden d.c wortela
in d.c eerste potoneter afgesned.en, waarna nog can uur verd.er ward.
garnet en.
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Do planten voor 1e omotioohe aar bopoiin worcien volgeno
cle onder a0, gonoomde method.e opgekweekt, Na hot cohoonspoolen

wercien do pian+en zorgvuldig afgevioeicl met i1treerpapier
en vervolgens gesoheicien in wortel en spruit,
Deze clelen werden afzonderlijk in aluminiumfolie gewikkeld. on
in eon ru.ime reageerbuis gedaan, welke met eon tempex dop

word afgesloten Doze reageerbuis werd vorvolgens in vloeihare
stikstof geplaatst, dit em hot plantenmateriaal to don Febij

gaan d.e eiwitten ooagu1eren, Zou clii doden aohterwege worden
ge1aten clan zouclen grotere deeltjes in het perosap aanwezig
b1ijven waardoor do vleeistof bij onderkeelon meteen zen nit—
vriezen, Tevens zou do te vinden osmotioche woarde clan afhanon

van do perodruk, Rechtstreeks overgie-ten van hot plantenmateriaal

met vloeibaxw. stiketof is niet ann to bavelon daar den :aen
holder perana wont verkregon
Voor hot ui-bpersen werd eon hondporo g-ebruikt, veer de kryos—

oopische bepaling eon Knauer temperatuureter met keeling
(inetelling 3/436 op 67,7 met gevoeligheid. i) Verder werden do

brekings—indioce van do diverse parseappen bepamid rnbv eon

refractometer em eon schatting te krijen van dat dccl von do

osmotischo waarde dat door orgonisohe moieciilen wordt verooraakt

Hiervoor word vorgeloken met do brekinge—inoides van rietcuiker—
oplingen, thtnr do brekings—incicles van do macetc orgonisohe
moleoulen in perseap hier wethig van at zouden wijken,



A°. Resultaten wortelharenonderzoek

1. Allereerat werd de afleen groeiende ratelaar zonder gastheer

bekeken (voortaan R geheten). Hier bleken wortelharen voor

te komen aan het bovenste deel van de hoofdwortel en ook aan

het bovenste deel van de eerste zijwortels. De rest van deze

wortels en de andere zijwortels waren v-erder kaal met heel

sporadisch enkele worteiharen.

20. Wanneer de R in een groep was opgegroeid — maar niet op elkaar

gehecht - bleek een verandering te ziin opgetreden. Ook hier

kwamen wortelharen voor aan het bovenste deel van de hoofdworel

en aan de rest van deze wortel en de kleinere zijwortels weer

zeerssporadisch. Aan de grootste zilwortels bleken eohter op

versehillende plaatsen - vooral bij de vertakkingen — koncen—

traties van wortelharen voor te komen, die vaak tot het eind

en de wortel doorliepen.

30
De ratelaar met gastheer (voortaan R+) leek in de meeste

opzichtn op de alleen groeieride R en had eveneens wortel—

haren aan het bovenste deel van de hoofdwortel en van de

eerste zijwortels en aan de reet van de wortels zeer sporadidch.

Rond de haustoria zat echter in alle gevallen een krans van

dikke en vrij lange wortelharen, aithand op wortelharen

gelijkende strukturen.
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B°. Resultaten Proeven van Kostytschew

Grafiek,I (blz. 47)

De gebruikte planten zijn alle 3 week oud en opgegroeid op perliet

met 0,5 n. Hoagland oplossing met ammonium—sulfaat. Gewerkt werd met

2 potpreters in een zaal op het zuiden. De lichintensiteit was bij

half bewolkt weer Ca. 4000 Lux, de temperatuur 21,6°C. De planten

kregen na inzetten 40 mm. om te acclimatiseren, waarna met ineten

werd begonnen. Op t 60 werd de tood uitgezette serie afgesneden

(in de potometer-, onder water). De hierna zichtbare daling in de

gemiddelde hoeveeltieid opgenomen water is statistisch niet significant

(Toets van Wilcoxon by o 0,05). Hierbil moet wel rekening worden

gehouden met het felt, dat le gemiddelde hoeveelheid van de referentie

in het 2de uur juist hoger werd. Conipenseren we voor deze referentie-

waarden, dan blijkt de daling wel significant te zijn.

Crafiek II (blz. 49)

De leeftijd en opkweek van de planten en de proefomstandigheden wax'en

dezelfde als bij grafiek I, de accliniatie-t;ijd was 60 minuten. Per

ongeluk werd reeds na 50 mm. afgesneden, hetgeen echter verder in

principe geen invloed op de resultaten mag hebben. De geringe stijging

van bet gemiddelde is niet significant en wordt bij kompensatie voor

de referentie zelfs onigezet in een geringe (evenmin significante)

daling.

Graflek III (biz. 51)

Dc plan-ten in de gne potometer waren 4 week oud en gekweekt ais bij

grafiek I. De 2de potometer was leeg (wat plan-ten betreft). De licht—

intensiteit was 9000 Lux. Deze proef werd uitgevoerd in de proeven—

kamer. De resultaten zijn voor de duidelijkheid uitgezet in een punt-

diagram en,laten zeer fraai de effekten van een snel wisselende

temperatuur- en mogelijk ook luchtdruk- op de potorneters zien.
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Opvallend is het felt, dat de potometer met planten sterker reageert

dan de potometer zonder planten. Dit versehil bleek bij nadere onder—

zoeking niet op een verschil tussen de potorneters zeif onderling te

berusten.

Grafiek IV (biz. 53)

D e gebruikte ratelaars waren 5 week oud en opgekweekt op perliet met

0,5 n. Hoag±and—oplossing met ammoniumsulfaat. De proef werd uitgevoerd

in een tussenkamer' zonder ramen; een kleine T.L.-lichtbak leverde op

plamt-hoogte 3000 Lux, de temperatuur was 22,8°C. De planten hadden

1 dag geacclimatiseerd. Na het afsnijden op t 60 daalt de wateropname;

bij kornpensatie voor de referentie is de verandering niet noemenswaard en

zeker niet significant.

Grafiek V (blz. 55)

De gegevens over de planten zéjn dezelfde als bij grafiek IV. De licht-

sterkte was 3000 Lux. De temperatuur steeg van t 0 tt 60 van 23,9

naar 2'-i-,2°C en bleef hierna konstant. Deze langzame temperatuurwisseling

had geen zichtbaar effekt op de wateropname, zoals hij het doormeten

van de verschillende zalen ook reeds was gebleken. De planten hadden

1 dag geaccliniatiseerd. De wateropname zakte lichtelijk na het af-

snijden. Gekompenseerd voor de referentie wordt deze daling een geringe

niet-significante stijging. Direkt na het afsnijden steeg de opname Hj

de niet—afgesneden referentie, zonder dat deze is aangeraakt. Vermoedelijk

hebben e hier te maken met het in "materiaal & methode beschreven

effekt van het omhoog trekken van de wigvormige rubberstop.

Grafiek VI (blz. 57)

De ratelaars waren 4 weken oud en gekweekt op Kakeihof-grond; ze hadden

1 dag geacclimatiseerd. Dc lichtsterkte was 3000 Lux. De temperatuur

liep tijdens de proef geleidelijk op van 20,3 tot 21,5°C. De verandering

in de wateropname na het afsnijden is - na kompensatie voor de referentie -

minimaal en niet significant. Hoe groot de invloed van de uitwendige

omstandigheden is op de potometers bleek tijdens het iste uur.
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Tot t 15 stond een deur van de tussenkamer open. Op t 15 ging deze

dicht, op t 20 weer open) op t 25 weer dicht en op t 30 opnieuw

open. Op t O werd een 2de deur opengezet en op t 5 werd het lucht-

verversingssysteem uitgeschakeld. Vermoedelijk zijn de hierbij zichtbare

verarideringen in de wateropname het gevoig van luchtdrukvariaties, aan-'

gezien geen paralelle temperatuurswijzigingen werden waargenomen.

Grafiek VII (blz. 59)

De ratelaars waren 9 week oud, ga 5 cm groot en gekweekt op Kakelhofgrond.

De temperatuur was 20°C. Voor de belichting werden 2 HPL-lampen gebruikt,

die op planthoogte 15.000 Lux gaven. Een clerde potoreter word als blanko

gebruikt. Voor de variaties van deze blanco is in do grafiek gekornigeerd.

Tussen t 15 en t 20 in het iste uur heeft een dour opengestaan, het—

geen dezelfde wijziging gaf als in grafiek VI. Na het afsnijden werd de

wateropnarne - ook na kompensatie voor do referentie — significant groter.

Grafiek VIII b1z. 61)

De rateiaars waren 9 week oud en gekweekt op Kakelhofgrond.

De afte snijden plant stoiid in bloei en was ca 1 cm groot, do referentie-

plantan waren beide ca 5 cm terwiji n een knop had gevormd.
De temperatuur was continu 215°C de lichtsterkte 15.000 Lux. Voor een

blanco is in de grafiek gekorrigeerd. De daling in de gemiddeld opgenomen

hoeveelheid water na het afsnijden is ook ra kompensatie voor de

referentie statistisch significant.

Grafiek IX (blz. 63)

De gebruikte ratelaars waren 9 week oud. alle cc 7 Cifi hoog, bloeiend

en op Kakelhofgrond gekweekt. De temperatuur was konstant op 20,5°C,

de lichtsterkte 15.000 Lux. De blanco b1e konstant, zodat geen

korrektie nodig was.

De ering stijging in de wateropname na bet afsnij den van de wortels

is - ook na kompensatie voor de referentie - niet significant.

Dit waren de opname-proeven met ongehechte ratelaars. De hierna

beschreven proeven zijn alle met gehechte planten uitgevoerd.
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Hierbij werd de gastheer steeds geheel onderwater in de potometer

geplaatst en bij het afsnijden intakt gelaten.

Grafiek X (blz. 65)

De gebruikte rateiaars waren 3 week oud en gekweekt op Kae1hofgrond.

De af te snijden plant was net gehecht en had n haustorium gevormd,

zpals achteraf bij onderzoek aan de wortels bleek. De referentie-

planten waren ongehecht. De temperatuur was 22°C, de lichtsterkte

3.000 Lux. De planten hadden 1 dag in de potometers kunnen acclimati-

seren.

De geringe stijging in de gerniddeld opgenomen hoeveelheid water na het

afsnijden va.lt bij kompensatie voor de refeüentie geheel weg en is

niet significant.

@rafiek XI (hiz. 67)

De af ta snijden ratelaar was 6 week oud, ca 5 cm groot en gehecht

op ean gerstplant. De referentie—planten waren 4 week oud, ca 2 cm

groot en niet gehecht. Alle waren op Kakelhofgrond gekweekt en hadden

1 dag geacclimatiseerd. De temperatuur liep tijdens het lste uur op

van 20,5 tot 21°C en bleef verder konstant, de lichtsterktc was 3.000 Lux.

e daling in de wateropname na het afsnijden is significant, ook na

kompensatie voor de referentie. Alle planten zagen er aan het eind

van de proef fris en turgescent uit.

Grafiek XII (blz. 69)

Alle planten waren 5 week,oud en gekweekt op Kakelhofgrond.

De af te snijden ratelaar was gehecht en ca 5 cm groat, de beide

referentieplanten waren niet gehecht en ca 2 cm. De acclimatie-tijd

was 4 uur, e temperatuur 21°C en de lichtsterkte 3,000 Lux.
De daling in de wateropname is significant, ook wanneer de eerste

scherpe daling onmiddellijk na het afsnijden, die mogelijk een

mechanische oorzaak heeft, niet wordt ineegerekend. De afgesneden

begon overigens op t 50 te verleppen.
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Grafiek XIII (hlz. 71)

Alle 3 ratelaars waren gehecht, 6 week oud, ca 5 cm groot en gekwekt

op Kakelhofgrond. De plant, waarvan de wateropname in de grafiek in

groen is uitgezet, was donkergroen, de beide andere planten waren

lichtgroen. De temperatuur bleef tijdens het experiment 21,5°C,

de lichtsterkte was 3.000 Lux.

Onmiddellijk na het afsnijden ging de lichtgroene ratelaar slap

hangen en viel de opname terug naar nul. Misschien had dit als oorzaak,

dat bij het afsnijden de stengel werd dichtgeknepen.

De opname van de andere afgesndden plant werd significant groter,
zeker wanneer ook nog gekornpenseerd wordt voor de referentie-plant,
waarvan de opname in blauw is uitgezet. Deze planten zagen er aan
het eind van de proef fris ihit.

Grafiek XIV (blz. 73)

De 3 ratelaars waren gehecht, 6 week oud en gekweekt op Kakelhofgrond.
De plant, waarvan de opname in rood is uitgezet, was 7 cm groot,

heldergroen en had dorre punten; de andere proefplant, uitgezet in

groen, was 5 cm en donkergroen; de referentie-plant was 5 cm groot

en heldergroen (blauwe lijn in de grafiek). De temperatuur was

tijdens de proef 22°C, de lichtsterkte 3.000 Lux.

De wateropname van de referentie-plant bleef rond een konstant

gemiddelde schommelen. Dc opriame van de heldergroene plant veranderde

niet noemenswaard na het afsnijden, maar bij de donkergroene plant

werd de opnarne na het afsnijden significant lager.

Alle planten zagen er aan het eind van de proef fris ihit.

Grafiek XV (blz. 75)

Beide ratelaars waren 3 macnd oud, gehecht, gekweekt op Kakeihof—

grond en stonden in bloei. De plant, waarvan de opname in rood is

uitgezet was 10 cm groot, de andere ca 7 cm. Een 3de potorneter

werd als blanco gebruikt; hiervoor is in de grafiek gekorrigeerd.

De temperatuur was 22°C, de lichtsterkte 15.000 Lux.
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De daling in de wateropname na het afsi4jden is significant.

Bij kompensatie voor de referentie wordt deze daling geringer, maar

blijft significant vanwege het vi'ijwel paraThelle verloop van beide

grafieklijnen. Dit sterk parallelle verloop - hegeen in de meeste,

zo niet alle, andere grafieken ook zichtbaar is, maar niet zo extreem

als in dit geval - is een interessant gegeven op zich.

Tijdens deze proof waren n.l. de temperatuur en do lichtsterkte Icon-

stant, het luchtverversingssysteern was uitgeschakeld en alle deuren

zijn continu dicht geweest. Hierhij dient te warden opgemerkt, dat

de variaties in de blanco niet parallel lopen aan de variaties van

de potorneters met ratolaars en dat laatstgenoemde ook zonder de

korrekties voor de blanco nog even sterk parallel verlopen.

BIj de diskussie zal hierop mog nader worden teruggekomen.

Grafiek XVI (blz. 77)

De voor deze proef gebruikte planten waren 2 maand oud, gehecht en

opgekweekt in cilinders met filtreerpapier en Hoagland-oplossing,

zoals in materiaal & method&' is beschreven.

Alle andere op deze manier opgekweekte planten waren helaas vroegtijdig

doodgegaan, sommige door verdroging, andere door aantasting van de

wortels door bakterie-groei en mogelijk dus indirekt oak door ver-

droging.

De af te snijden ratelaar, waarvan do opname in do grafiek in rood is

uitgezet, stond in knop en was gegroeid op 0,25 n. Hoagland—oplossing

met indolazijnzuur, de referentie—plant stond in bloei en was gEgroeid

op enkel 0,5 n. Hoagland-oplossing. Deide olanten waren ca 7 cm groot.

Eon 3de potoieter word als blanco gebruikt; hiervoor is in de grafiek

gekorrigeex'd. De temperatuur liep tijdens het experiment langzaam op

van 21,5 naar 22°C, de lichtsterkte was 15.000 Lux. De waeropname

werd na het afsnijden significant grater; dit effekt wordt nog ver-

sterkt bij kompensatie oor de referentie.

Eon overzicht van al doze proeven staat in een tabel op blz.
77A
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Alle overige potometer-proeven moesten voortijdig worden beeindigd,

sommige door problemen met de apparatuur, andere door te sterk

varierende uitwendige omstandigheden en verder nog een aantal

vanwege het vroegtijdig verleppen van de planten, waarbij de water-

opname op nul terugviel. Bij 2 R-en gebeurde dit vrijwel direkt na

het afsnijden, bij 2 lang gehechte en 3 juist gehechte ratelaars

evenzo; 3 pas gehechte ratelaars gingen al onmiddellilk na het

uitspoelen verleppen Deze laatst genoemde bleken in het algemeen

erg kwetsbaar, veel meer dan niet- of langgehechte planten.

Om ze met elkaar te vergelijken werden ongehechte, pas gehechte en

lang gehechte ratelaars met en zonder wortels op voedinggoplos sing

met aeratie gezet.

Alle pas gehechte lanten gingen bij het inzet1en reeds verwelken.

De lang gehechte planten met wortels ingen na ca 1 dag dood,

terwiji hun gastheren er prima uit bleven zien. Dee lang gehechte

planten zondr wortels gingen enkele uren na het afsnij den ver-

welken. Een dag later waren ze gedeeltelijk verdroogd, de rest

bleef turgescent. Alle ongehechte planten, zowel met als zonder

wortels bleven enkele dagen lang in prima konditie.
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C°. Resultaten Osrnotischewaarden

Naast de osmotische waarden van gehechte ratelaars en hun gastheer

(geBst) werd ook deze waarde bepaald bij enkele autotrofe planten,

te weten Claytonia perfollatia (winterpostelein), Sedum acre (muur-

peper), Stellaria media (vogelmuur) en Hordeum vulgare (zomergerst)

zonder parasiet. Verder werd ook de osmotische waarde bepaald van

Rhinanthus zonder gastheer. Dit gebeurde slechts eenmaal, daar de

perssap-opbrengst per plant zeer gering bleek te zijn. De in de tabel

vermelde cijfers zijn daarom te beschouwen als het gemiddelde voor

een aantal planten, die allee 4 weken ouz waren.

Tabel I

Plant Deel Osm.D.
(atm.)

O.D.(gem.)
(atm.)

Brekingsñd 0.D.door
org.molec.

O.D.door
anorg.ionen

Claytonia

Seduin

Stellaria

Ratel

atel

@erst

erst

totaal

totaal

totaal

spruit

wortel

spruit

wortel

5,8865

6,3690

6,8515

6,0312

3,7975

8,2498

?,1014

5,89

6,37

6,85

6,03

3,80

8,25

3,10

- - -
— — —

1,3370

1,3407

1,3363

1,3394

1,3355

— — -

— - —

1,82 atm.

3,50

1,49

2,93

1,15

- — -
— — —

5,03 atm.

2,53

2,31

5,32

1,95

De volgende tabellen geven de cijfers van gehechte ratelaars met hun

gastheren. De planten waren bij hechting Ca, 3 weken oud.

Tabel II: 1 week gehechte planten; alle in goede konditie.

Tabel III: 3 weken gehechte planten; de ratelaars waren in prima kon-

ditie, de gerstnlanten voor Ca. 40% verdroogd.

Tabel IV: 5 weken gehechte pianten: de ratelaars waren in goede konditie

en stonden in bloel, de gerstplanten waren voor ca. 80% ver-

drvogd.
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Plant Deel Osm.Dr.

(atm)

0.D .(gem.)

(atm)

Brekingsind. 0.D. door
org.molec.

O.D. door
anorg. ionen

Gerst+

Gerst

spruit

wortel

8,4000

8,3473

3,1928

8,37

3,19

1,3401

1,3358

3,33 atm.

1,32

5,04 atm.

1,87

Ratel+ spruit

3,1845

6,7550 6,73 1,3384 2,47 4,26

Ratel+ wortel

6,7130

5,2675

5,3500

5,31 1,3374 1,99 3,32

Tabel III

Gerst+ spruit 8,3376 8,36 1,3409 3,61 4,75

Gerst wortel

8,3714

4,5325 4,51 1,3369 1,77 2,74

Ratel+ spruit

4,4798

10,5688 10,65 1,3450 5,48 5,17

Ratel+ wortel

10,7356

7,3500 7,35 1,3410 3,65 3,70

7,3485

Tabel IV

erst+ spruit 9,0951 9,08 1,3407 3,51 557

erst+ wortel

9,0710

3,7394 3,71 1,3368 1,72 1,99

.ate1+ spruit

3,6791

13,5583 13,46 1,3489 7,27 6,19

ate1+ wortel

13 ,3653

8,6850 8,67 1,3433 4,71 3,96

8,6609

I—_______
Deze gegevens zijn uitgezet in de grafieken XVII en XVIII. Het gedeelte van de

O.B1, dat de erg' V7TT

lijn aangegeven.
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Diskussie

a°. Wortelharenonderzoek.

Het feit, dat de ratelaar, ook de ongehechte, in het bezit is an

een hoeveelheid worteiharen, zij het veel minder dan een autdtrofe

plant als 1-Jordeum, terwiji Rhiaanthus bovendien als een redelijk

zelfstandige plant kan worden beschouwd, is op zich geheel in over-

eensteuining met de gedachte van Heinricher en anderen aangaande een

relatie tussen de hoeveelheid worteiharen en de mate van parasitisme.

Gezien de vindingen van Kostytschew en vooral Heckard op dit gebied,

is enige scepsis ten aanzien van deze theorie noodzakelijk.

De verdeling van de worteiharen over de wortel is misscjien wel te

verkiaren. Wit onderzoek met mikro-potometers is gebleken dat, naar-

mate het waterverlies door verdamping door de plant groter wordt,

de zone van maximale wateropneming zich naer de top van de wortel

verplaatst. (Koningsberger, blz. 32). Bij een jonge ratelaar met

een kleine hoofdwortel en enkele zijwortels kunnen de hieraan aan-

wezige worteiharen het waterverlies door het geringe bladopperviak

wel kinmpenseren. Daar de ratelaar genetiech op halfparasitisme is

ingesteld, kan bij het verder uitgroeien van de p&&nt het grotere

waterver'lies door het grotere bladopperviak via de vorming van haus-

torien-verbindingen met andere planten opgevangen worden, zodat een

verdere ontwikkeling van worteiharen bij het uitgroeien van de wortels

niet noodzakelijk is.

Waarom de in een groep groeiende ongehechte ratelaars meer wortel-

karen vormen dan de alleen groelende is niet duidelijk. Mogelijk is

de oorzaak in een wederzijdse chemische beinvloeding te vinden,

heewel een dergelijke ontwikkeling dan ook bij de gehechte ratelaar

te verwachten zou zijn, waar echter, naast de door Kuyt en Heckard

gesignaleerde krans van lange 'wortelharen" rond de haustoria, het

verdelingspatroon van de alleen groeiende ratelaar werd aangetroffen.

Dee lange, dikke twortelharen hebben mogelijk een stabiiseringsfunktie.
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b°. Deproeven van Kostytschew.

Voor de wateropname van de ongehechte ratel&ar bij een licht-

intensiteit van 3.000 tot 4.000 Lux (do grafieken I, II, IV, V en

VI) werd in 4 van do 5 gevallen geen significant verschil tussen

voor en na het afsnijden van het worteistelsel gevonden. Slechts

in n geva3. was een significant verschil zichtbaar, n.l. do daling

in grafiek I., Deze claling zou kunnen ontstaan doorat de wortel bij

hot afsnijden dichtgedrukt wordt.

Nemen we de gemiddelden van deze 5 proeven ]DIj elkaar en onderwerpen

ze aan do toets van Wilcoxon (c 0,05), dan zion we dat het verschil

opnieuw niet significant is.

Bil 15.000 Lux wordt voor de wateropname van de R na het afsnijden

4nmaal een significante stijging gevonden (grafiek VII), 6n maal

een significante daling (grafiek VIII), terwiji bij eon derde ptoef

geen significant verschil ontstond. Vergelijking van de gemiddelden

an doze 3 preeven levert geen significant verschil op.

Er kon helaas slechts n proef uitgevoerd worden met een net gehechte

ratelaar, daar de overige planten onmiddellijk na het uitspoelen

gingen verwelken. Bij deze ne proof, die bij .000 Lux werd edaan,

werd geen significant verschil tussen voor en i) het afsnijden

gevonden (grafiek X).

Van de langer gehechte ratelaars werden er 6 bij 3,000 Lux.agesneden

(grafieken XI tim XIV), Bij 4 van deze planten werd de wateropname

significant lager, bij significant hoger en bij de Sde was het

verschil niet noemenswaard.

Worden do gemiddelde waarden voor de gehechte ratelaars bij 3.000 Lux

gezamenlijk statistisch bekeken, dan is het verschil tussen de water-

opname voor en na het afsnijden niet significant.
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Bij 15.000 Lux werden 2 langer gehechte ratelaars afgesneden, 4n op

Kakeofgrond opgekwoekte plant en 6n in een cilinder opgekweekte

plant, die, zoals bij eon onderzoek aan de wortels onder een binoculair

b1eek zeer vee]. worteiharen had gevormd. De opname van eerstgenoemde

word na hot afsnijden significant lager, zij bet, dat dezo daling zeor

gering was; hij de plant met extra worteiharen werd do opname na hot

afsnijden significant hoger (grafiek XV en XVI).

Een vergelijking van al deze resultaten met die iran Kostytschew en

Oosterhof wekt • zacht uitgedrukt, toch wel enige bevreemding. flierbij
moeten we natuuurlijk wel bedenken, dat zowel do pkweekiethodaals
do proefomstandigheden voor zover zij die dam tenminste hog vermelden -
nogal verschilen. Zo spitte Kostytschew zin planten uit do tuin en
Oosterhof deed hetzelfde of kweekte ze (inhet geval van Rhinanthus) in

een kas. Verder hadden beiden de potometers voor een raam opgesteld.

Bij metingen van de lichtsterkte op een dergelijke plaats werden door

mij op n dag in de zomer tussen 10 uur 's morgens en uur s middags

fiuctuattes tussen ca. 1500 en 7500 Lux gevonden, this een verschilfaktor

5. Hpe zij de planten met gastheer in de potometer hebben geplaats,

staat nergens vermeld, maar vermoedijk hebben ze ook de astheer onder

water gedaan. De opname-tijd was bij Kostytschew 15 minuten, bij Oosterhof

20 tot 60 minuten; een reduktie van de door mu gebruikte opname-tijd

van 60 tot 15 mm. heeft geen essentiele veranderingen tot gevolg.

Het is natturlijk vreemd, dat Oosterhof ma bet afsnijden wel een hogere

wateropname vond maar geen hogere transpiatie. De door haar en Kostytschew

gevonden hogere opname zou op zich verklaard kunnen worden door het

omhoog trekken van de stop, waarin de planten bevesigd ±ijn. Hiermee in

tegenspraak is echter het feit, dat Kostytschew bij autotrofe planten

doze vehoging in opname niet vond. Een andere verkiaring zou de uitleg

van Heinricher kunnen zijn, dat eon besehadiging van het worteistelse].

optreedt, waardoor zich een deficit instelt welke bij bet afsnijden van

de wortels wordt opgeheven.
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In ieder geval kan op grond van do door mij verkregen resultaten

gekonkludeerd worden, dat do Ivanoff-sprong bij de ogehechte rate3aar

niet optreedt. Uitgaand van de gedachte van Kostytschew zou dit dus

inhouden, dat bij de ongehechte ratelaar (ng) geen disharmonie tussen

het wortelsysteem en de transiratie-organen bestaat, hegeen op zich

niet onmogelijk is gezien hot geringen transpirerend opperviak.

De lang gehechte planten vertoonden evenwel ok goen Ivanoff-sprong,

hetgeen zondermeer in tegenspraak is met de resultaten van Kosytschew.

Het felt, dat de plant met extra worteiharen wel weor een sprong ver-

tfjont is in dit vorband echter vreend. De konklusie hieruit zou kunnen

zijn, dat groere gehechte planten, opgegroeid in een thin, mogelijk

wel een sprong zouden kunnen vertonen.

Als de idee van Heinricher aangaande de onderbreking van do water-
kontinuiteit juist zou zijn, zou de ongehechte ratelaar feitelijk ook
een sprong :moetea vertonen, hetgeen niet gebeurde. Dit zou evenwel

mogelijk ook op een verschil in methodiek kunnen berusten. Enige kritiek

op do methodiek van Kostytschew lijkt me echter toch op z'n minst ge—

rechtvaardigd, zodat twijfel aan de waarde van zijn resultaten niet

misplaat is.

Het vermoeden, dat pas—gehechte ratelaars buitengewoon gevoelig zijn,

werd bevestigd door eon proef waarin ongehechte, pas-gehechte en lang-
gehechte planten op voedingsoplossing met eeratie werden gezet. De

oorzaak hiervan is mij niet duidelijk. Verder bleken gehechte ratelaars

gevoeligor dan ongehechte.

Het parallelle verloop in de wateropname van verschillende planten is

buitengewoon intetL Eon bepaalde periodiciteit onafhankelijk van

de uitwendige omstandigheden is bekend, de oorzaak is nog onduidelijk

(Koningsberger, blz. '47). Zo is eon periodicieit in het openen en

sluiten van de huidmondjes. Do cyclus duurt hierbij echter 20 mm. bot

een uur, terwjl de variaties bij mijn proeven hinnen 5 mm. konden

optreden. Do neiging om dit tthe te schrijven aan een endonome periodici-

teit is groot. Het is echter zinnig om kritisch te staan tegenover do

term endonoom. Nog niet gemeten en/of meetbare variaties in de uitwen-

dige omstandigheden kunnen mogelijk deze periodiciteit veroorzaken

(Koningsberger, blz. 179).
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0
De Osmotische Waarde.

Voor de bepaling van de osmotische waar'de worden verschillende

methoden gebruikt. De resultaten die doze methoden opleveren

kunnen wel een faktor 2 verschillen en wijken vermoedelijk alle

af van do werkelijk in het weefsel heersende waarde. Voor eon ver—

gelijking van planten onderling zijn ze echter ale wel te gebruiken.

En van de meest gebruikelijke inethoden, die van do Kryoskople is

door mij toegepast. De gevonden waarden liggen in dezelfde grootte-

orde als die van b.v. Bergdolt en zljn lets lager dan die van Harris

en Lawrence.

In grafiek XVII zijn een aantal opmerkelijke ingen waar te nemen.

Wat allereerst opvalt, is, dat de osmotische waarde van de ratelaar,

zowel wat de worte]. als wat do spruit betreft, na hechting toeneemt

en blijft toenemen, terwiji dit voor zijn astheer Hordeum vulgare

eigenlijk vrijwel niet verandert. Verder zien we, dat de osmotische

waarde van de ratelaar-wortel in alle gevallen groter is dan die van

de gerstwore1. Voor de spruit geldt dit niet: pas tussen de eerste

en de derde week iia hechting wordt de 0. D. van de Rhinanthus—spruit

groter dan die van do gerst-spruit.

Hot is interessantom to zien, dat het groter worden van do 0. D. in

de lste week na heehting, vergeleken met de 0. D. van do ongehechte

plant, bij do ratelaar vooral door do anorganlsche ionen wordt ver-

oorzaakt; bij do spruit neemt do 0. D. van de organlsche molekulen

zelfs af. In de weken daarna zijn het echter vooral de oraniache

meleulen, die een verhoging van do osmotische waarde geven, terwiji

dit nu voor de anorganische ionen veel minder verandert. Dit geldt

zowel voor de wortel als voor do spruit. Eon berekening van het per-

centage van do 0. D., dat door do organische moleculen wordt ver-

oorzaakt, levert het volgende op.



95.

Onehecht:

R spruit 58% G spruit 35%

wortel 39% wortel 37 %

1 week gehecht:

i4 spruit 37 % wpruit 40

wortel 37% wortel 41 %

3 weken £ehecht:

Rx spruit 51% spruit 43 %

wortel 50% wortel 39 %

5 weken £ehecht

spruit 54% spruit 38%

wortel 54% wortel 46 %

Hier zien we dus dezelfde opgaande lijn voor Rhinanthus en een fluctueren

voor Hordeum. De hier gevonden waarden liggen overigens aanzienlijk hoger

dan de waarden die Whitney in zijn experiment vond. Zijn verondex'ste].ling,

dat suikers waarschijnlijk gebruikt worden om het osmotIsch verschil tussen

gastheer en paraséet te handhaven, wordt echter door dit experiment zonder

meer kracht bijgezet. Hier wordt het verechil niet alleen gehandhaafd, niaar

zelfs vergroot. Voor de wortels loopt dit verschil b.v. op van 2,12 via 2,84

naar 4,96 atmosfeer.

Tot de Sde week na hechting is de osmotische waarde van de ratelaar—wortel

steeds lager gebleven dan die van de gerst—spruit, hoewel het verschil steeds

kleiner wordt. Ook dit is in overeenstemming met hetgeen Whitney vond voor

Orobanche crenata op Vicia faba. Mogelijk valt het verschil in de erop volgende

weken uit in bet voordeel van de ratelaarwortel, maar in leder geval wordt

de gedachte aan een "internal competition" door dit experiment gerechtvaardigd.

Osmotisch heeft Rhinanthus serotinus de mogelijkheid om water en voedings—

stoff en aan zijn astheer Hordeum vu1gre te ontttekken.
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Samenvatting

Do hemi-parasiet Rhinanthus serotinus (Sch6nh.) Oborny - de grote

ratelaar - heeft aan zijn wortelstelsel per oppervlak'te-eenheid veel

minder worteiharen dan een autotrofe plant. Doze wortelharen zitten z

zowel bij de ongehechte als bij de gehechte plant voornamelijk aan het

bovenste deel van de hoofdwortel en van de eerste zijwortels. B±j in

een groep grosiende ongehechte ratelaars komen bovendien mog plaatse—

lijke koncwntraties aan de grootste zijwortels voor, voor3al bij ver-

takkingen. Rond de haustoria van gehechte ratelaars zit verder een

krans van lange en dikke op worteiharen elijkende strukturen.

Voor de ongehechte ratelaar werd, na het onderwater afsnijden van het

worteistelsel, Hj een lichtsterkte van 3.000 Lux slechts in n van

de 5 gevallen een significant verschi3 gevonden en wel een daling,

bij 15.000 Lux n maal een stijging, n maal eon daling en n maal

geen verschil. Over het geheel genomen kan gekonkludevrd worden, dat

bij do ongehechte ratelaax' geen Ivanoff--sprong optreedt.

Voor do gehechte ratelaar word bij 3.000 Lux 4 maal een significante

daling, n maal een significante stijging en 2 maal geen significant

verschil gevonden in de wateropname. Bij 15.000 Lux werd n maal een

significante daling gevonden en n maal voor een plant met extra

worteiharen eon significante stijging. Een echte Ivanoff-sprong treedt

bij deze planten dus ook fist op, hoewel de laatst genoemde plant sen

vreemde uitzondering vormt. Mogelijk zou bij grotere en in een tuin

opgegroeide ratelaars wel een sprong op unnen treden. In leder geval

is een zekere twjfel aan de waarde van de door Kostytschew verkrogen

resultaten toch wel gerechtvaardigd.

Pas gehechte ratelaars blijken bijzonder gevoelig te zijn, lang

gehechte veel ninder en ongehechte het minst.
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In do opname van do meeste pianten viol eon parallelliteit waar to

neinen, die niet door uitwendige omstandigheden verklaard kon worden.

Mogelijk is een endonome periodiciteit hiervan do oorzaak.

De osmotische waarde van de wortel en do spruit van de ratelaar neemt

na hechting toe en bilIft dit in ieder geval tot de 5de week na hechting

doen, terwij]. doze voor zin gastheer vrijwel gelijk blijft. Do O,D, van

do ratelaarwortel is steeds groter dan de 0. D. van de gastheerwortel en

blijft kleinar dan die van do gastheerspruit, maar hot verschil wordt

steederinger. De osmotische waarde van do ratelaarspruit wordt eerst

tussen b iste en de 3de week na hechting groter dan die van de gasther-

spruit. Deze stijging van de 0. D. wordt in do eerste week na hechting

voornamelijk door anorganische ionen veroorzaakt, in de weken daarna

voo3.'al door organische molekulen. Dát rechtvaardigt de veronderstlling

aan Whitney, dat suikers waarschijnlijk gehruikt prden om het osmotisch

verschil tussen gastheer en parasiet te haridhaven en tevens e gedachte

aan een "internal competition".

Met dank aan de dames Hofstra en Kiaren en de hoer Otzen voor bun
wetenschappelijke assistentie en adviezen en aan de heren Bartels,

Gerkes en Saart voor bun asstentie bij het samenstellen van de appa-

ratuur.
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Hoewel de potometerproeven in somrnige opzichten een frustrerende

aangelegenheid kan zijn, wi]. 1k nog enige siggesties voor verder

onderzoek geven.

Herhaling van de proeven met gehechte ratelaars, zowel in een

klimaatkamer als gekontroleerd in een tuin opgekweekt lijkt me

zinvol, evenals proeven met planten bij welke extra worteiharen

geinduceerd zijn. isschien is toevoeging van eon middel om

bakteriegroei tegen te gaan een idee, mode i.v.m. xyleemverstop—

ping na bet afsnijden. Ook mogen nog wel eens proeven met auto-

trofe planten onder sterk gekontroleerde omstandigheden uitgevoerd

worden.

De bepalingen van de osmotische waarde meoten eigenlijk nog een paar

maal herhaald worden om werkelijk significante gegevens te verkrijgen.

Eon uitbreiding van deze proeven over eon langere periode na de hech-

ting van do ratelaars zou erg interessant kunnen zijn. Verder zou

vooral ook aandacht moeten worden besteed aan de periode rond het

tijdstip van hechtirig.
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