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INLE

para8tr0 planten zijn in staat voedingsstoffen aan een gast—

heerplant to onttrekken. Do wortels van hogere parasitaire planten

maken direkt kontakt met do wortele van do gastheer door middel van

een haust0ritm, een soort zuigorgaan, waarin eon xyleem— xyleem ver—

binding tot stand kornt. Uanwege do eard van do vorbinding tussen gast—

hoer en parasiet kunnen alle hogere parasitaire planten water en mine—

ralen aafl hun gastheer onttrekken. Met behuip van isotopen is dan ook
eangetoond, dat er bij Striga asiatica transport van Ca, Po4 en 504
(Rogers en 1'Jelson 1962) en bij Odontites verna transport van Po4 naar

do paraai.8t plaats vindt. (Govier e.a. 1967). Do mate waarin tevens
organische stoffen onttrokken worden is achter voor elk soort ver—
schillend.

0p grond van het a'l dan niet in bezit zijn van bladgroen kan er

eon tame1iJk grove indeling gemaakt worden in holo— en hemi—parasieten.

Holo—parasieten hebben nauwelijks of geen bladgroen in hun stork
gereduceerde bladeren en Ziifl dan ook voor hun organische stof voor—

ziening iol1edig afhankelijk van do gastheer. Er is onder andere voor
Cuscuta aangetoond dat inderdaad transport van organische stoffen van

do gastheer naar do parasiet plaats vindt. (Littlefield e.a, 1966).

Hemi—Parasieten bezitten wel bladgroen waardoor ze in principe

zeif in hun organisohe stof behoefte zouden kunnen voorzien. Volgens

Kost,tcheUi (1922) en Heinricher (1924) kunnen groene hemi—parasieten

even stork assimileren als autotrofe planten, maar onderscheiden ze

zich van doze doordat hun bladeren meer verdampen. Hrtel (1956) geeft

de volgende definitie van hemi—parasieten: "Hemi—parasieten zijn planten

die chlorophyll bezitten en zelf in staat zijn tot fotosynthese, ze zijn

alleen wat betreft hun waterhuishouding afhankelijk van hun gastheer."

Nadiefl heeft or verder onderzoek plaats gevonden naar do eigen

fotosyntheSecaPaciteit en de organische stof voorziening van hemi—

parasieten. Uit proeven van Hull en Leonard (1964a) is gebleken dat de

fotosynthesecapaditeit van Phoradendron even groot is als die van niet
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parasitaire planton, terwijl 1rceuthohium eon veel lagere heeft. Rhinan—

Llus serotiiius blijkt Uvuijujelis eon [otosynLlIL;uooapaci LulL to bezltton

die qua grootte verçjelijkhnar is met die van niet parasitaire planten.
(van Dioten 1973; Hofstra en Klaren 1973). 8urder is iengetoond dat
fotosynthese ook mogelijk is bij I\myema (Helrnuth 1971) en Striga.

(Okonkwo l96).

oor eon aantal hemi—parasieten is met behuip van transport

van organisohe stoffen aangetoond, onder andore voor Udontites verna

(Govier e.a. 1967), Rhinanthus serotinus (Fleyboom 1968), Striga asiatica

(Rogers en Nelson 1962), itriga senegalonsis (Dkonkwo 1966) en rceu—

thobium. (Hull en Leonard 1964b). Phoradondron (Hull en Leonard l96/b)

on \Jiscum album (Seledzhanu on Galan—Fabian 1961) blijken nauwelijks

organische stoffen van hun gasthoer to benutten.
Door Striga senegalensis volledig in donker op eon gastheer to

laten groeien is aangetoond dat deze parasiet in staat is alle benodigde
voedingsstoff'en aan zijn gastheer to onttrekken. (Dkonkwo 1966). Daaren—

teen kunnen Udontites, Euphrasia en Rhinanthus hun levenscyclus geheel

autotroof voltooien.
Ult bovenstaando blijkt wel dat binnen do groep van hemi—parasieten

de mate waarin de eigon fotosynthesecapaciteit bijdraagt aan de behoofte
aan organische stoffon on do mate waarin doze stoffen aan do gasthoer
onttrokken wordon aanzienlijk kan variren.

Reeds enige jaron wordt or op hot plantenfysiologisch laboratorium

van de Rijksuniversiteit van Groningen onderzoek godaan aan Rhinanthus

serotinus, do grote ratelaar. Rhinanthus sorotinus kan op mierschillende

soorten gastheren parasiteren, maar is ook in staat under Hiet ratuur—

lijke omstandighedon zijn levenscuclus autotroof to voltooien, hoowel
hij dan zeer klein blijft. Hot ondorzoek botroft do vraaq welke grooi—
stimulorendo invloed van de gasthoor verantwoordolijk gesteld kan worden

0
voor zijn parasi-tãire lovenswijzo. Een groot deel van hot ondorzoek is
opgozet vanuit hot idee dat do veranderingen, die door hechting in hot
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tj L ioljumn optruduri , iii I urmati e kunnon vu r;jhu lion uvtir do aard van
do gromistimulans. Prooven met cjehechte en dlieOnstEldrldO ratelaars
wiul Len ULHLUJ do uugeIijkhuid niut ult, ddL LJU i'atuiuur In eon later

stadium van zijn levenscyclus men andere stirnulerendo invloed van do

gastheer ondergaat dan viak na do hechting. (Hof'stra on Kiaren 1973).
Enkolo gegevens van de ratelaarspruit na hechting zijn:
Hot uuiker— en zetninulgehalte noemt ul . (do Hour 1971; van dor
Duim 1972; van Dieten 1973; Janssen 1974).

Hot niwit— on aminozuurgehalte neemt Lou. (Kieron 1974).

Het watergehalto neomt toe. (Kiaren 1974).

Het organisch en anorganisch fosfaatgehalte neemt toe. (van den

Boogaart 1974; Kiaron 1974).

Hot kalium—, natriuni— en magnesiumgohalte neemt toe en hot

calciumgehalte neemt af. (van den Boogaart 1974).

De transpiratiosnoiheid blijft gelijk. (Kiaren 1974).

RudiP—carboxylase neemt aanvankelijk af. (Kiaron 1974).

Do fotosynthesesneiheid neemt vertraagd toe. (Kiaren 1974).

Do efficientie van Let chlorophyl4. worrit groter. (Jansson 1974).

De veranderingen die na hochting in hot metabolisme optreden

stollen de ratelaar in staat zich optimaal to ontwikkelen. Het is

echter zeer moeilijk vast to stellen of een betero groei veroorzaakt

wordt door bovengenoemde toonamos, terwiji hot evenmin duidolijk is

of do groeistimulerendo working van organische of anorganisehe aard is.

De groeistimulans die de ratelaar door hechting ontvangt zou voort

kunnen komon uit het opheffen van men gebrok aan n of meordere stoffen

woarvan de gohaltes na hechting toenemen. De grooistimulans kan evonwel

ook van andere aard zijn en zou dan niet in een van dezo stoffon gozocht

mooten worden. In beido govallon kan men echter eel stellon dat hot

zee-r waarschijnlijk is, dat betore groei die door bet ontvangon van do

groeistiniulans mogelijk gemaakt wordt, met deze verandoringon gopaard

gaat.

Bovonstaand probleem doet zich ook voor bij onderzoek aan do
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gastheer naar do schade die hij van het beparasjteren ondervindt. /Us
iki IEdCI)t,.IIIi ciuIaiLes vur liepauldu stoffen ii do gastheur biijkon te
dalen, is hnt niot duide].ijk of dit de diroktu oorznik van do touog—
gebrachtm schade o een neveneffekt van heL beparasi Leren genoem[i

moot worden.
ui t hue ft Lot guvoig dat uls we verdui wilien uipdorzoeken of

eon 'ian do veranderingen die na hechting optreden inderdead betere
groei bewerksteiligt, we niet uit onderzoek i.n do combinatie ratelaar—

gastheer aileen voidoende informatie kunnen krijgen.

Een andero methode oin dit probleem te benaderen is proeven te

nemen met rateiaars zonder gastheer op verschiiiendo voedingsoplos—

singen. Met bioedingssap van gerst ais voedingsopiossing zijn alieen—

staando rateiaars opgekweekt, die aan hot einde van hun vegetatieve groei

viak voor do bioei, oven groot en licht gekieurd zijn als gehechte

exempiaren in hetzelfde stadium van do levenscyclus. Dit rosuitaat maakt

org aannerneiijk dat hot voor do ratoiaar niet noodzakelijk is zijn

benodigde groeistimuians met behuip van eon haustorium aan do gasthoor—

wortels to onttrokken, maar dat het ook mogeiijk is dat hij doze recht—

streoks wit het bloedingssap opneomt.

Op grond hiorvan iou men vorwachton dat hot in principe mogolijk
is eon zodanigo voedingsoplossing samen to steilon, dat hetzelfde
resultaat verkregon wordt ale met bioedingssap. tiit proeven met ratelaars

op eon i/4n Hoaglandvoodingsopiossjngon met toonomonde fosfaatconcentra_

tie is gebiekon, dat pianten op een combinatie van oen i/4n Hoagland on

in fosfaat binnen doze reeks optimale groei vertonen. (Kiaren 1974).

Fosfaat heeft hier duidelijk do grooi gestimuleord, eat in overoenstem—

ming is met hot feit dat in men pas gohechte ratolaar hot fosfaatgohaito

enorm toeneemt. Do mate waarin de groei van do rateiaar door hechting

gestimuioerd wordt is echter grotor dan berejkt wordt. met in fosfaat.

Op grond hiervan kan men ste]Jon dat fosfaat aileen niet do vereiste

groeistimui-aflS geeft, zodat nog naar andore stoffen gezocht moot worden

die, eventueei samen cot fosfaat, do ratelaar eel in staat stellen
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zich optimaal to ontwikkolen.
[if du jate1jjr uti<utofjubruk huoft; ci ioif in iijn bohoefte aan

stlkstof ken voorzien is eon punt dat nog steeds niet opgehelderd is.
Hot is bekurid dat na hochting hot aiwit— en ciiiinozuurgehalte stijgt.
(Kiaren l97). Dearentegen wijzen proeven met gehechte en alleenstaande
rateiaars ui'op dat or niet dlrukt van stikstut gebrok cprake is. Dit iou
hoogstens ne onge/eor zovon woken (vier weken na hechting) hot geval

kunnen zi jn. (Hofatra en Kiaren 1973). Wat butreft z I in aminozuursarnon—

stelling blijkt do ratelaar, misschion afgezien van proline, onafhan—
kelijk van do gastheor to zijn. (Kiaren 1971). Aangezien hot bovenstaan—

de het erg uiaarschijnlijk maakt dat de ratelaar fosfaatgebrek heoft,

kunnen we ons ook af' gaan vragen of hij wel voldoendo nitraat op kan

nemen. Gebleken is namelijk dat planten die met fosfaathonger zijn

opgegroeid, bij toovoeging van fosfaat oen vorhoogde nitraatopname

vertonen (Holder 1952) en dat fosfaatgebrek de stikstofconcentratie in

de plant vorlaagt, zowel bij gebruik van ammonium als van nitraat als

stikstofbron. (Coic e.a. 1961).

Hot hieronder beschroven ondorzoek is opgozot om moor gegevens

to vorkriigen over do mogelijke stimulerende invloed van fosfor en

stikstof op de grooi van do alleenstaande ratelaar.

Dmdat eon oventueel stikstofgebrek to wijten zou kunnen ziin

aan eon gobrokkig opnamo mechanisme of eon geringe nitraatreductase—

aktiviteit, is zowel do opname aim do vorwerking van stikstof in do

plant bostudeerd.Daartoe is gebruik gemaakt van stikstofbronnon in

organischo core, eon mengsel van aminozuren, en in anorganischo yore,

ammoniumnitraat en nitraat. ommige soorten planton blijkon namelijk

boter op ammoniumnitraat dan op nitraat to reageren. P'iot ammoniumnitraat

is bij Zoa mays do stikstofopname huger dan met alleen ammonium of

nitraat, terwijl ammoniuni do nitraatopname niet remt. Dok is een hoger

vers— en drooggewicht en eon huger totaal stikstofgehalto gevonden.

(Schrader e.a. 1972). In do blaadjes van Helianthus is met arnmoriium—



nitrat ovBHtJonS von hcçjur droogijowicht en viwi LguhaILu gevonden.

(Weissman 1964). Bij Triticum is ochter gebleken dat ammonium do nitraat—

opnalne remt (Ilinotti e.a. 1969a en en dot pianten up ammoniumnitraat

een jeel lager vorsgewicht hebben dan op nitraat. (1969b). Kirkby (1968)

heeft gevonden d3t door voeding net amnioniumnitraat d groei bij mostord—

plant jes gereind word, terwiji de concentratie van aminozuren en het

totale stikstofgehalte in do blaadjes omhoog ging.

\Janweqe het reeds gonommdo gunstige off'okt is in dit onderzoek

met joedingsopiossingen gewerkt die in fosFonL bovatturi. tie to zion or

de stikstofconcentratie in do voedingsoplossing van invloed is op do

f'osfaatopname, is uit alle oplossingen de opname van fosfaat bepaald.

br verkrijging van gegevens die als referentie kunnen dienen zijn

dezolfde bepalingen tevens uitgevoerd met raLeiaars die bloedingssap

toegediend gekregen hebben.
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MATERII1\L [N METHODE

H[T KWEKETN

Hot zaad van Rhinanthus serotinus (SchLirih.) Oborny, do grote

ratelaar, was in 1971 vr3r?ameld on voor do nntkiominri qedurondo tweo
oiaanden op non vochtig filtreerppiertjo in hot donknr bij 4°C gem—

cubeord. Hot kwekon vond pinats in eon k1imu;tkawer w;iar de daglongto
16 uur en do lichtintensiteit 20000 lux bedroeg. Overdag heersto er

aeen temperatuur van 9 C en oem relatieve vochtigheid van 60%.
's Nachts was de temperatuur 15°C en de relatieve vochtigheid 75%.

Het ontkiemdo zaad werd op eon gorstebak gezet met 10 1. 1/4n Hoagland—
voedingsoplossing. Met een mengsel van bijonwas en vasoline (3:1 w/w)

was bet zaad op oen rekje bovenin do bak vastgehecht en wel zodanig
dat de wortels juist in de oplossing terecht kwamen. Do voodingsoplossing

werd goaereerd on regelmatig in do loop van de tijd aangovuld.

Na drio weken worden plantjes die even groot waren en waarvan de

wortels het minst met algen bedekt waren voor de prooven uitgeselec—

teerd en op 100 ml. perspox vaatjes overgebraht, die ter voorkoming

van algengroei met zwart plastic boplakt waren. In de wand waren buis—

jes qernaakt om bet vaatje to vullen, er lucht voor do aratjo doorheen

to lolden en do oplossing af te tappen. Op elk vaatje werden in do

gaatjms van hot dekseltje 15 plantjes aangebracht. Om te verhindoren

dat zo door do gaatjes heen in do voedingsoplossing zouden zakken,

werdon ze op de overgang van wortel naar stengel met hotzelfde mengsel

van bijenwas on vaseline vastgehocht. De vaatjes worden in klemmen

op eon ijzoren standaard gezot on gonummerd naar do verschillende con—

contraties stikstof of do stikstofbron in do voodingsoplossingen dio

zo bevatten. Do nummors 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 werden gebruikt voor do
vaatjes met een ammoniumnitraatoplossing, 0+, 1/4+, 1/2+, 1+, 2+, 4+
voor die met eon kalium—calciumnitraatoplossinq, azl, az2, az3 vonr

de vaatjes met aminozuren en blsl, bls2, bls3 voor die met bloedingssap.

Dc to zion of de opstelling good funktioneerde hebben alle plant—

jos oerst nog eon paar dagen op een 1/4n Hoagland gestaan. Bij do controle
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bloke n twee vaat jes ui tgovaiien to zijn, waardoor do p1 antjes veriept

waren. Doze moesten dus door nog op do gerstebEik achtorgobleven andere

ye rv n nI)Rn wpriinn . D' io warno 1< n i nor verge 1 okori hi j rI p anton die al
eerder op do iaatjes gekomen waren. Het betrok do vaatjes azi en bisi.

hOED I NCSUPL[Pib INLiLN

Er waren twee reeksen voedingoopiossingeri van een 1/4n Hoagiand

en in fosf'aat (0,5 rrigrat ia/i) gemaakt, waariri bet stikstokgehaite

varleerdo, namelijk 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 n N—ND3 en 0, 1/4, i/2, 1, 2,

4 n N—NH4ND3 (in N komt overeen met 7,5 mgrat N/i). Om de K—Ca ver—

houding geiijk aan die van eon l/4n Hoagland en in fosfaat to oaken,

was bet nodig aan do stikstoflozo oplossingen en aan do opiossingen

met arnmoniumnitraat gelijko hooveeiheden Ca(C1)2 on KCl toe to voegen =

'(0,625 mgrat K,Ca/i). In do andere opiossingen met nitraat bieef do

vorhouding konstant, omdat voor hot verhogen van de normaiiteit even—

veni grammoieculen KNO3 ais Ca(N03)2 wordon gebruikt. Het foit dat

hierbij hot kaiiumgohaite alkomstig van KH2PO, teikens gelijk bleef,

was op bet handhaven van doze vehouding nauwelijks van invloed.
Voor het maken van eon aminozuurroeks werden verschiliende

hoevoelheden bacto—casaminozuren af'gewogen en opgeiost in eon 1/4n

Hoagiand. Omdat hokend is dat bloedinqssap van maTs evenveel anor—

ganisch ais organisch stikstof bevat, was or in do reeks ook eon

opiossing opgenomen waarin eon zodanigo hoeveelheid aminozuren was

opgeiost, dat hot aminozuurstikstofgohaite geiijk was aan het stikstof—

gehaite in eon 1/4n Hoagland (1,875 mgrat N/i). Doze opiossing word

az2 genoemd. Cr werden nog oplossingen met vier maai zo weinig en vior

maai zo veel aminozuurstikstof gemaakt, namolijk 0,469 on 7,5 mgrat N/i.

Deze oplossingen werden respektievelijk azi en az3 genoernd. In totaai

bevatte azi 2,345, az2 3,775 on az3 9,375 mgrat N/i, gehaltes die

ongeveer overeen komen met 1/4, 1/2 en 1 1/4 ii N. Do aminozuren bevatten

2% P—PD4, zodat opgelost in eon i/4n Hoagiand (0,125 mgrat P/i) in

totaai hot fosfaatgehaite in azi 0,169, az2 D,300 on az3 0,825 mqrat P/i

is, wat ongeveer overeen komt met 1/4, 1/2 en 1 1/2 n P.
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Ooor do bloedingssapr:oeks word bloedinjssap van mais gebruikt.

Er werden drie oplossingen geinaakt van eon l/'4n Hoagland die voor
iri%, 2J7 tin '0% ut L lituiidiiitjiu, ItJOtoflhJUfl. ()i,.'it upltjJ tijun wiiriiun
bisi, bls2 en bls3 genoemd.

Allo ioedingsop1 ossingen werden op ejri ill van b , 3 gebracht.
Voordat do plantjus doze oplossingen krngen toogediend, werden

do vaatjes enige malen doorgespoeld met derniwater em do 1/4n Hoagland
volledig te verwijderen. Hot vullen van elk vaatje met 100 ml. van

do betreffelide oplossing gobsurdo met behuip van een pipet. Telkens

na 48 uur werden de oplossingen van de beide anorganische reeksen

af'getapt, iii totaal negen keor, e ververst. Er was to weinig bloe—

dinys sap in voorraad om de bloedingssapreeks ook zo frokwent te

vervorsen, maar nog wel voldoondo em do plantjes van deze reeks

drie maal van hun oplossing te voorzion, zodat do verversingen telkens

na Los dagen plaats vonden. Bij do laatste veriersinq word ander mars'

bloedi-ngssaP toegediend dan do beide voorafgaande kerr3n. Omdat het do

bedooling was de resultaten van do aminozuurreeks vooral met die van
de bloediflySSaPreeks to vergelijken, werden de arninozuuroplossingen

aok root een tussentijd van zes dagen ververst. De benodigde hoeveel—

heden van de anorganische oplossingen werden in eon keer en de orga—

nische oplossingen telkens opnieuw voor hot verijersen gemaakt. Elko

keer als de vaatjes eon verse oplossing kregen, word do vorige afge—

tapt en opgevangen in 500 ml. maatkolven. Vervolgens werden de vaatjes

nog twee maal doorgespoeld met 100 ml. demiwater, dat eveneens word

opgevangen in do maatkolven, waarna ze met demiwater tot 500 ml.

werden aangeuuld. In verband met hot oogsten hebben aile plantjes

na de laatste vorversing zes uur cinder lang op hun oplossingen gestaan.

F05FAPTBEPALING

Do fosfaatbepaling word volgens Allen uitgevoerd. Aan 20 ml.

van do te meten oplossing werd 2 m. 60% HElD4, 2 ml. amidoloplossing

(vorkregen door 2 gr. amidol on 40 gr. NaHSD1 in 200 ml. op te lossen

en do oplossing daarna to filtreren) en tenslotte 1 ml. 0,3% ammonium—
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niolybdaatoplossing toegoioegd. Net principe van doze reaktie is dat or

fusfoaoiybdeenzuur govorod wordt dat vervolguns gereduceord wordt tot

eon blauwo stof, waarbij amidol als reducerend agens optreedt. De

blauwe kleur ken, tucson 5 en 30 minuten na zijn ontstaan, bij 610 nm.

gemeten wordenin do vitatron.:H

Voor hot maken van eon ijkgrafiok werdon do extinkties gometen

van opiossingen met verschiilende hoevoeiheden tussen 10 en 400 y P,

botrokken uit eon stamopiossing van 1,0967 gr. KH2PD4 in 250 ml.

Do verrnenigvuldigingsfaktor, hot verband tussen P on de extinktie,

ken hieruit bepaald worden.

Van do oorspronkelijke en do afgetapte oplossingen word do

extinktie gometen. Door hot verschil van beide extinktiog to verme—

nigvuidigen met do verdunnings— on do vermenigvuldigingsfaktor kan

berekend worden hooveel y P or uit do oplossing is opgonomon. Allo

bopalingon werdon direkt na het aftappen van do oplossingon in duplo

uitge voerd.

NITR1\ATBEPALING

De nitraatbepaling word volgens Woolley, Hicks en Hagoman uit—

gevoerd. Bij 1 ml. van do to moten opiossing in eon centrifugobuis

word 2 ml. 1% sulfanylamide in in Nd, 2m1. 0,01% naphthylethyleon—

diaminedihydrochloride on ais laatste 0,4 gr. poeder gevoogd. Hot

poeder was eon mongsel van 100 gr. BaSO4, 75 gr. citroenzuur, 10 gr.

IlnSO4 en 2 gr. zink. Vervoigons werdon do huizen 15 sekondon lang

drio maai achtereen in dezeifde voigorde op eon Vortexappareat geschud.

Nadat ze hiorna 10 minuten blevon staan, werden de opiossingon godu—

rendo 10 minuten met eon versneiling van i000xG gocontrigugeerd.

Do reaktios dio piaats vonden komon op hot volgende neor. Zink

on mangaansulfaat troden op als reducerend agens voor do onizetting

van nitraat in nitriot. Door roaktie van nitriet met sulfanylamido

wordt eon diazoverbinding govormd, die eon binding aangaat met naph—

thyiamine waardoor eon rode kiour ontstaat. Doze klour ken bij 540 nm.

in do speJofotomoter (Zeiss) gomoten worden.
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\Joor hot maken van een ijkçjrafiek word do extinktio gemeten van
oplossingen net verechillendo hoevemiheden tucson 7 en 3 y N, betrokken

uit een stamoplossing van KNO3 (0,5055 gr/l). Dmdat het poeder niet

volledig stabiul is, werden in do loop van do tijd doze waardes opnieuw

bepaald om zonodig do ijklijn te corrigeren.
Do nfgotapte oplossinqun bleven tot do hupalingen tiitgevoerd

konden worden in eon koelkast bij 2°C bowaard. Jan do oorspronkolijke

en de nf'getapto oplossingen, behalve do stikstnt'loze, werd do extinktie

bepaald. Hot verschil tussen boide oxtinkties levert dan weer met behuip

van de ijkgrafiek do hoeveolheid opgenomen stikstof op. Allo bepalingen

werden minstens in triplo qodaan

AMM0NIUI'18EPALING
CC

Do ammoriiumbopaling word volgens Nesslor uitgevoord. Aan I ml.

van de to moton oplossing werd, aangezien on zich calcium— en magnesium—

ionon in hevonden, 0,5 ml. 10% K—Natartraat tooqovoegd, waardoor de io—

nen complex gebonden worden en geon neerslag van calcium— en magnesium—

hydroxide ontstaat. Daarna word deoplossing motdemiwater tot 9,5 ml.

aangevuld. Tonslotte word 0,5 ml. Nesslor reagens toegevoeqd, dat

verkregen is door Nessler A in oen verhouding van 1:1 to vedunnen met

9n NaOH. Er troedt don oen reaktie op die leidt tot de vorming van

Hg2ONH2I, oen stof met oen geelbruine kleur dio binnen 10 minuten na

zijn ontstaan bij 413 nm. in do vitatrod gernèten kan worden.

Voor het makon van eon ijkgrafiek werden van eon stamoplossing

van (NH4)2S04 (365 mg/l) oplossingen met vorschillende hoeveolheden

stikstof' tussen 7,8 en 38,9 N colorimetrisch gemeten.

Van do oorspronkelijke en do af'gotapte oplossingen van do

vaatjes 1/4, 1/2, 1, 2, 4 word do extinktie gometen. Met behulp van

do ijkgrafiek kan hioruit de opnamo van ammoniumstikstof' berekend

wordon. Alle bepalingen worden in duplo uitgevoerd.

HET 0OGSTEN

In do loop van hot onderzoek werd genoteord wanneer or plantjes
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waren dood gegaan. Deze werden ierwijderd van de andere plantjes, die

op ean leerLijd van 45 dagon vlak your de biomi çjeoogst warden. Van

elke plant van BBfl vaatje werd de lengte van de spruit gemeten en het

aantal knopen, knoppen van zijtakken en bloemknopperi geteld. Daarna

werden de spruiten afgeknipt, eorst elk afznnderlijk en vervolgens

gnzarnenlijk gewogen. tie biwadjes warden van do stengols met cotylen
gescheiden, apart gewogen en in plastic flesjes in de diepvries be—

waard. De wortels warden' gedroogd, gewogen en ook in de diepvries

hewaard.

DROCE STOFB[PP1LING

Hat verse plantenmateriaal ward afgewogen, fijgemaakt met

viceibare stikstof en in drie porties verdeeld, twee voor do stikstof.—

en eon your de droge stofbepaling. De weegflesjes werden eon half uur

in een stoof bij 100°C gedroogd. Nadat ze gedurende een half uur in

een e>dcàtor werden afgekoeld, warden ze gewogen, vervolgens met vers

plantenniateriaal çJeVLIld en onmiddellijk ama weer gewugenDe flesjes
met materiaal werden gedurende viji' uur in de. stoof gedroogd en na
afkoelen in de exiq'ätor gewugen. Uit daze hepalingen kan bet droge

stofgehalte berekend worden.

Het versgewicht, drouggewicht en drugs stofpercentage werd van
het blad— en wortelmateriaal van alle vaatjes bepaald.

STIKST0FBEP1LING IN DC PLI\NT

Het stikstof gehalte werd volgens de Kjeldahlmethode bepaald.

Twee porties fijngewreven plantenmatoriaal werden op een tissue op

eon horlogeglas gewogen en daarna met hat tissue in een 100 ml,

er1meyer gedaan. Len van beide erlmeyers werd in de diepvries

weggezet en met de andore de bepaling uitgevoerd. Door het materi—

aal na toevoeqen van 10 ml. 3% HC1 gedurende sen nacht to schudden,

lossen aminozuren en enkele andere stikstofverbindingen op. Deze
bevinden zinh na affiltreren in bet filtraat, terwijl de eiwitten
en enkele andere verbindLnqen op het filter achterblijven.
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Het filtraat word overgogoten in men 50 ml. maatkolf en met 3% HC1 tot

de maatstreep aangevuld. Hiervan werd 20 ml. in men kolfje gedestrueerd

met 3 ml. geconcentreerd zwaiielzuur en men mespuntje katalysator (een

mengsel van 1 deel Cu804 op 3 delen K2504). Na 4 tot 12 uurwas do op—

lossing holder qeworden eli rio organisohe stikrtof in (NH4)H504 omgezet.

Het filter met do onoploshare stikstofvorbiridirigon word op dezelfde

wijz gedu8trueerd. Eir limpen oijeiieeno ieee Ijiunco bepdingen moe,

n met en n zonder f'iltreerpapiertjo. Hierria werd de inhoud van de
destructiekoiven gedestilleord. De vloeistof werd verdund met 10 ml.
deriiiwater en in hot trechtertje van do dubbeiwandige destillatiekolt'
van hot apparaat gegoten. Hot dostructiekolf'je word eon paar maal

good nagespoeld met demiwater, dat samen met 20 ml. 7,5 n NaOH ook

in bet trechtertje word qegoten. Als hot water in do koif' boven do viam

eon tijdje aan de kook was, word de inmiddels gevormde ammoniak door

stoom overgedestilleerd. Do stoom word gekoeld en de druppels werden

opgevangen in een 50 ml. erlemeyer net 10 ml. 1/70 n HC1. \iijf minu—

ten nadat do eerste druppel was opgevangen werd do erlemeyor wogge—

nomen. Het destillaat word oiiergespoeld in eon 50 ml. maatkolf' en

tot do maatstreep aangevu]d met demiwater. DE hoeveelheid stikstof

word nu colorimetrisch iiolgens Nessler bepaald.
Oan beide porties van al het blad— en wortelmateriaal word do

hoeveelhoid oplosbaar en onoplosbaar stikstof in triple bopaald en

tevens word van hot f'iltraat do hoeveelheid stikotof afkonistig van

hot opgenomon nitraat in triple gemeton.
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RESULTTEN

F05F1\J\TDPNMIE

Tabel 1 qeelt aan hoeveol YP lOU ml. vuri elke voodingsoplossing
bevat, voordat die aan de plantjes van hot betreffende vaatje aanqebo—
den wordt. in do anoryanieche oploasingen is dn hoevesiheid talkens
precies gelijk an komt dus op grond van de gevolgde methode overeen

met in fosfaat. Do oploosingon met aminozuran azi, az2 en az3 bevatten

hoeveelheden die ongeveer overeen komen met 1/4 resp. 1/2 on 1 1/2 n

f'osfaat. Hot fosf'aatgehalta van bisi, bls2 en bls3 die do aerate an

tweede koer toegadiend worden, komen do hoeveelheden ongeveer overeen

met 3/4, rasp. 1 1/2 on 2 1/2 n fosfaat en van de oplossingen die do

laatsta maal gebruikt worden met 1 rasp. 2 1/2 on 5 n f'osfaat.

In dezelfde tabel staat ook hoeveel )'P or dan beschikbaar is per

plant gedurende 6uur van elke perioda tussen twee verversingen. \Joor

de beide anorganische reeksen zijn or negen perioden en voor de

organische dna. I\angezien or in de loop van do tijd plantjes zijn

dood gegaan en de laatste peniode zoo uur korter heeft gaduurd, liggen

do baschikbare hoeveelheden per plant voor zes uur in die gevallen

soms aanzienlijk hoger.
Tabel 2 geeft aan hoeveal iP er per plant is opgenomon in zes

uur van elke periode en hoeiee1 er uiteindelijk totaal per plant is

opgenomen. De opgenomen yP per plant in zoo uur zijn in blokdiagrammen

uitgezet en wel in figuur 1 voor do anorganische en in figuur 2 voor

de organische reeksen. Hierbij komt 11 overeen met 1 cm. De strepen

voor de blokkon geven aan hoeveel yP er per plant voor zag uur

beschikbaar is. In figuur 1 zijn do strepen op alle blokken van toe—

passing en in figuur 2 zijn ze er apart voor geplaatst. Omdat do

beschikbare hoeveelheid per plant varieert af'hankelijk van hot aantal

planten dat op de voedingsoplossing staat, is onder elke streep hot

corresponderende aantal planten gezet en onder do blokkon bet aantal

planten dat van de oplossing geprofiteerd heeft.
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We zien dat de opname uit de beide nitraatloze oplossingen

hetzelfde beeld vertoont. Dc plantjes op ammoniumnitraat hebben in

verioop van de tijd steeds minder opgenornen, vooral die van vaatje 2.

Os plantjes op nitrast vertonen echter juist aen stijgonde opname,

behalve die van vaatje 4+ waar de opname vrijwel konstant blijft.

Deze stijging geldt het sterkst voor de opname uit opiossing 2+ en

in iets mindere mate veer de opname uit oplossing 1/4+. Lie opname

ult ails oplossingen van de beide anorganische reskeen ligt in de

eerste periode ongeveer gelijk. Het effekt van deconcentratie is

pas later te constateren. De opname uit de aminozuureplossingen

biijft voor ails drie concentraties vrij laag, bij azi en az2 is het

verloop licht stijgend en bij az3 dalend. De opname uit bloedingssap

is groter naarmate de opiossing meer bloedingssap bevat en bet verloop

van do opname ult elke concentratie apart vertoont een duidelijk stij—

gend beeld.

Uit beide figuren en uit tabel 3, waarin do percentages opgeno—

men fosfor per plant genoteerd staan, kunnen we opmaken in hoeverre

de aangeboden hoeveelheden benut zijn. We zien dan dat de plantjes

van vaatje 2+ in de paar laatste perioden, de plantjes van azi in de

laatste periode, die van az2 in de twee laatste periodon en van bisi

in de tweeds periods ruim 75% van de aengeboden hoeveolheid hebben

opgenOfllen.

In figuur 11 is de totals opnarne per plant your alie vier reeksen

uitgezet tegen de normaliteit stikstof' in de voedingsoplossing. Hierbij

is gebruik gemaakt van de resultaten van de opnameproeven, die onder

vermold staan. Voor bet bepalen van de normaliteit is bij de aminozuur—

oplossingen de stikstof uit de aminozuren wei en bij bioedingssap niet

meegerekend. Do totalo opname uit do ammoniumnitraat— en aminozuurroeks

ligt veel lager dan die uit do nitraat— en bioedingssapreeks. Wat de

opname in do ammoniumnitraatreoks betreft is die uit de stikstofloze

oplossing bet hoogst en uit opiossing 2 hot laagst. De opname in de

aminozuurreeks is uit az2 bet hoogst. In do nitraatreeks is do opname



— 17 —

uit do nitraatloze oplessing hot laagst en uit 2+ hot hoogst. Opval—

lend zijn de lage opnamn uit 1+ en 4+. Het verband van de opname

in do bloodingssaprooks is vrijwol eon rechte lijn. De groetste

opnanio utt U1s3 ligt viak Devon hot punt vun tie opnamu ult 2+.

Hetzelrde geval doat zich cinder duidelijk veor bij bls2 en 1+. Oat

mile reekoert betreft is du opname ult bis3 nit 2+ DeL heegst.

NI TRPI\TOPNANE

In tabol 4 is weergegovon heeveel IN—NO3 100 ml. van elke
veodingsoplossing veer toedioning man do betroff'ende plantjes bevat.
Do oplossingen 1/4, 1/2, 1, 2 en 4 bevatten do helft van de hoeveel—
heid nitraat van do eplossingen 1/4+, 1/2+, 1+, 2+ en 4+. De hoe—

voelheden van de aminezuureplossingen komen overeen met 1/4 n N—NO3

en die van do beide oorsprenkelijke bloedingssapreeksen met 1/2

resp. 1 en 2 n N—NO3.

In deze tabel is ook to vinden hoeveel IN—NO3 or beschikbaar
is per plant geduronde zes uur van elke pericide tussen twee ver—
vorsingen. Dok hier verschilt binnen dezelfde concentratie do
beschikbare hooveelheid afhankelijk van hot aantal plantjes ep do
vaatjes en do tijdsduur van do perioden.

Tabel 6 geeft do percentages opgenomen nitraat per plant.
Do blekdiagrammon van do opgenemen IN—NO3 per plant in

uur zijn weergogeven veer do ammeniumnitraatreeks in f'iguur3, veer

do nitraatreoks in figuur 5 en voor do aminozuur— on bloedingssap—

reeks in figuur 7. In doze figuren komt ly overoon met 1/4 cm.

Omdat hot praktios onmogelijk is om met behulp van stropen de

aangoboden heoveolhoden weor to geven, zijn ondor bevongenoemde

figuren namolijk in figuur 4, 6 on 8 de bijbohorondo blokdiagrammon

gogeven van do percentages epgenomen N—NO3 per plant.

We zion in figuur 3 voor allo oplossingen eon daling van de

epnamo in verloop van do tijd, die uitoindelljk zelfs in eon afgifte

ovorgaat. Dit is heel duidelijk hot geval veer de oplessingon 1/4 en 2.
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/Uleen in de serste perioriu is er verband tunSFJn do opname en do con—

contratle In do oploesing, wont hi] eon hogniri coriesritrutie wordt moor
nitraat opgenomen. Hetzelfde dalonde beeld g°ven do blokdiagrammen

van figuur 4. Door grote sterfte onder do plEnten op vaatje 2 is do
beschlkbare hoeveelheld per plant erg grout jeworden en doardoor hot
percentage afgegeven nitraat in do laatete periods err klein, terwijl
do afyifte per plant juist relatief hoog is.

In figuur 5 vertonen do opnamon uit 1/4+, 1/2+ en 1+ eon stijgend

beeld in verloop van do tijd, terwijl do opname in do eerste periods
voor deze concentraties ongeveer even laag ligt. [en heel ander beeld

vertonen do opnamen ult 2+ on 4+. Do opname uit 2+ is over alle

perioden gozien relatief hoog zonder dat or een duidolijke stijging

of daling plaats vindt. Uit 4+ is alleen sprake van opname in do

tweede, derde, vierde en vijfde poriode, in de andere poriodon worden

or oven grote hoeveelheden afgegoven. Uit ficjuur 6 blijkt dat alleen

in do laatsto vior perioden uit 1/4+ meer dan 50% wordt opgenomeri.

Uit 1÷, 2+ en 4+ worden miniemo percentages opgenonien on uit 4+ ook

afgestaan.

In figuur 7 zion we dat do opname uit do aminozLiuroplossingon

erg laag is on dat or in do tweo oerste perioden uit az3 zolf's niets

wordt opgonomon. Do lags opnamen moeton in verband gobracht wordon
met hot feit dat or uit azl in do twoode on derdo periode en uit az2

in ails drio porioden moor dan 50% wordt opgonomon (figuur 8) en dat

do wortels van do planton op az3 or ongezond uitzagen.

Do opname uit bid Ofl bls2 is stijgend in vorloop van do tijd.

Duidelijk is bier hot gunstige effekt to zion van do concontratie

van hot bloedingssap op do opnamo. In alle periodon wordt or uit

bisi, bls2 en bls3 rneer dan 50% nitraat opgonomon.(figuur 8).

In figuur 12 is de totals opname per plant voor allo vior

reekson uitgezot tegen do normaliteit stikstof in do voedingsoplos—

sing. Do totals opnamo uit do nitraat— on do bloedingssapreeks ligt,

afgezien van do opname uit 4+, aanzionlijk hogor dan die uit do
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ammoniumnitraat— en aminozuurreeks. In do ammoniumnjtraatreoks is er

siechts sprake van opname uit 1/2, 1 en 4, hot hoogst is do opname

ult 4. Oft 1/4 en 2 is er totmal niets opgenomen, daar heeft zelfo

cmli imciLtusfmj I I'tu mijutcm m:jiimimjndcmn. In lu ni tmmiLruuku I &Ju opfmuiimu

uit 2+ het hoogst, terwijl we in geval van 4+ wear to oaken hebban

met eon netLoafg1fte. Iii do emlnozuurreoks is do opnminu uit az2 hot

hoogst en uit az3 is vrijwel niets opgenomen. De drie punten in do
bloedingssapreeks vormen mm of meor oen rechte lijn met als hoogste
punt do opname uit bls3. Over alle reeksen gezien is de opname uit
bls2 en bls3 het hoogst, daarna volgt do opnamo uit 2+.

A MMD N IUIIOPNA lIE

label 7 geeft aan hoeveel IN—NH4 100 ml. van elke voedingsop—

lossing van do ammoniumnitraatreeks voor toedioning aan de botreffende

plantjes bevat. Do oplossingen 1/4, 1/2, 1, 2 en 4 bevatten evenveel

N—NH4 als N—NO3. Eveneons staat in doze tabel hoeveel yl\J—NH4 er dan
beschikbaar is per plant gedurende zes uur yam elke poriode tussen
twee verversingen. Do boschikbare hoeveelheid verschilt ook hier

binnen eenzelfde concentratie afhankelijk van hot aantal plantjes op

de vaatjes.
In tabel 8 is eangegeven hoeveel yN—NH4 or per plant in zes uur

in olke periode is opgenomen en hoeveel er totaal per plant is opgeno—

men. Tabel 9 geeft de percentages opgenomen ammonium per plant.

Do blokdiagrammen in figuur 9 geven de opgenomen )'N—NH4 per

plant in zes uur weer, waarbij ly overeen komt met 1/4 cm. Er is een
dalend verloop van do opname in do tijd veer alle concentratios. Hot
effekt van do verschillendo concentraties Is In do eerste perioden
hot sterkst on vlakt later af. Ifooral in do eersto poriode is duidelljk

dat de opname hoger is naarmato de oplossing geconcentreorder is.

In figuur 10 zijn do blokdiagrammon iian do percentages opgonomon

N—NH4 per plant weergegevon. Doze vertonen hetzelfde dalende verloop,
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houwol hiui' do doilnj 1 j h000ro coIuJentrLltju in do vuudingsopiossinq
-iiindmr stork wordt. In çie oerste poriode wordt uit 1/4 aiim ammonium

opgenomen. Behaive in de laatste drie porioden wordt uit doze oplossing

tolkens moor dan 50% opgmnomen. \Jorder wordt ailoon in do eorsto twee

perlodan uiL 1/2 moor dan 50% opqoriuman, ititwiji ult 2 on 4 niet moor
dan ongeveor 10% gemiddeld in aiim perioden wordt opgonomen.

In figuur 12 is de totale opnaine per plant uitgezet tegen de

normaliteit stikatof in do voedingsoplossinq. Het vorband tussen do

punten is vrijwel men rechte iljn met ale hoogoto punt do opnamo uit 4.
Doze iijn iigt in zijn geheel bovon do punten van do nitraatopname

uit de ammoniumnitraatroeks. Worden boide opnamen IN—NO3 en IN—NH4

gesommeerd, dan zien we dat do totmie stikstofopname in hetzelfde

gobied als do ammoniumopnamo iigt. Do bijdrage van de nitraatopname

aan do totale stikstofopname is dus heel klein. Opvallend is dat de

totale stikstofopnan,o uit 4 bijna even hoog is als do nitraatopname

uit 2+, de hoogsto opname uit do nitraatreeks.
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blsl
bls2

i P/ioo ml.

1163,2

2305,1

-Y P/plant
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5,8

13,7

P/lOu ml,

1879,6

4085 , 3
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in 6 uurT/\8[L I aanqebodori P/plant

1 2 3 4

0 13,6 13,6 13,6 13,6

1/4 13,6 13,6 13,6 13,6

1/2 13,6 13,6 13,6 13,6

1 13,6 1:3,6 13,6 13,6

2 13,6 14,6 14,6 14,6

4 13,6 13,6 13,6 14,6

i P/iou ml.

5 6 7 Ii 9

13,6 13,6 13,6 13,6 15,5 16:31,3

33,6 13,6 13,6 13,6 16,6 1631,3

13,6 14,6 14,6 17,0 21,2 1631,3

13,6 13,6 13,6 18,8 29,1 1631,3

14,5 22,7 22,7 40,8 77,7 1631,3

14,6 17,0 17,0 17,0 25,9 1631,3

14,6 14,6 14,6 14,6 16,6 1631,3

14,6 17,0 17,0 17,0 19,4 1631,3

13,6 13,6 13,6 13,6 15,5 1631,3

13,6 13,6 13,6 13,6 15,5 1631,3

13,6 13,6 13,6 l36 15,5 1631,3

13,6 13,6 13,6 13,6 15,5 1631,3

0+ 13,6

1/4+13,6

1/2+13,6

1+ 13,6

2+ 13,6

4+ 13,6

azi

az2

az3

14,6 14,6 14,6

13,6 14,6 14,6

13,6 13,6 13,6

13,6 13,6 13,6

13,6 13,6 13,6

13,6 13,6 13,6

11P/plal
1,5 1,5

:3

1,7

2,5 2,5 2,8

6,7 6,7 7,0

x P/plant
1 2

3,5 3,5

6,4 6,9

i P/lou ml.
532 , 0

907,8

2411,5

bls 12,5 12,5 4198,8 24,1 7759,2



4

2,8

1,5

1,4

1 , 1

0,8

1,1

5

3,5

2,0

1,2

1,1

0,5

1,1

195,9

127,2

126,4

1.10,6

62,2

115,6

2

3,0

:3,6

3,7

3,2

2,6

2,3

2,5

7,3

2,7

7,3

3,1

2,8

/p1. in
2

1,0

1,8

0,9

3

3,0

2,6

2,1

1,9

1,7

2,1

2,9

2,9

:3,5

2,0

2,8

2,8

6 uur
3

1,4

2,2

1,0

7

2,7

0,8

0,7

0,6

0,0

1,2

2,2

5,6

4,5

4,1

10,3

3,3

op n .1 [J

1

1,4

3,0

4,9

B

2,3

0,4

1,2

1,0

0,0

0,9

2,0

b , 1.

5,1

/4,6

11,8

3,7

/pl . in
2

3,1

3,9

6,6

9

2,0

0,9

1,0

0,9

0,0

0,7

2,1

6,8

5,1

4,9

11,8

3,2

6 u.
3

3,5

6,5

9,4

176,5

300,4

291,9

245,9

475,7

219,9

tot. opn .1 P/pl.

70,4

131,0

73,4

blsl

bls2

bls3
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T4OEL II opname P/plant in 6 uur tot.opn.yP/pl.

1

2,7 3,2

3,6 4,0

4,1 4,3

3,1 :3,7

4,0 6,2

3,3 3,0

Lot.opn.P/p1.

6

0 2,4 3,2

1/4 2,8 1,3

1/2 3,4 1,3

1 :3,6 0,7

2 2,1 0,0

4 3,6 1,6

0+ 2,3 2,3

1/4+ 2,3 4,0

1/2+ 2,3 4,6

ii- 2,0 3,8

2+ 2,8 8,1

4+ 2,7 3,0

opn. y P

11

azi 0,6

az2 1,6

az3 1,3

TOEIEL III percentage opgenolnen P/plant

1 2 3 4 5 6 7

0 17,4 21,8 21,8 20,4 25,7 23,5 20,0

1/4 20,9 26,5 19,1 10,9 14,8 9,6 6,1

1/2 25,2 77,0 1.5,7 10,0 8,7 8,7 4,8

1 76,1 23,5 14,1 7,8 7,8 5,2 4,3

2 15,7 17,8 11,7 5,6 3,5 0,0 0,0

4 26,1 16,5 15,7 7,4 7,8 9,6 6,9

0+ 16,5 17,3 19,9 18,6 22,1 16,0 15,2

1/4+16,5 17,0 19,9 24,3 27,3 28,2 33,0

1/2+17,0 20,0 25,7 30,0 31,3 33,9 33,0

1+ 14,8 17,0 20,9 22,6 27,4 28,2 30,0

2+ 20,4 22,6 20,9 29,6 45,7 59,6 75,6

4+ 20,0 20,9 20,4 24,3 22,1 22,1 24,3

1 2 3 1

azl 39,3 67,3 81,8 blsl 39,7

az2 62,4 73,2 77,1 bls2 47,0

az3 18,8 13,0 13,9 bls1 38,9

B

16,5

3.0

h

5,2

0,0

5,2

9

13,1

5,7

4,7

1,2

0,0

2,6

189,2

313,7

491,2

13,9

36, 1

37 , 8

33,5

86 ,

27,0

2

89,7

56,2

52,7

12,7

35,3

33,11

31,8

76,3

20,9

3

60,3

47,1

39,1



I N—N03/plant

1 2 3

I N—N03/100 ml.

I N—N03/lO0 ml.

6884,5

12972,5
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TABEL IV aangeboden y N—N03/plant in 6 uur yN—N03/lOO ml.

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 16,8 1646,3

1/2 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 29,6 29,6 34,5 43,1 3314,5

1 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 65,4 102,7 5750,9

2 83,6 89,6 89,6 89,6 89,6 139,3 139,3 250,8 477,7 10031,2

4 157,3 157,3 157,3 168,6 168,6 196,6 196,6 196,6 299,6 18877,0

1/4+ 22,5 22,5 24,1 24,1 24,1 28,1 28,1 28,1 32,1 2699,9

1/2+ 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 53,4 5607,0

1+ 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 104,1 10500,0

2+ &B2,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 182,9 209,1 21000,0

4+ 381,8 381,8 381,8 381,8 381,8 381,8 381,8 381,8 436,4 45B20,0

bls3 67,8 67,8 22784,6 72,1 23223,1

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8,4

8,4

7,8

azl

az2

az3

blsl

bls2

2699,9

2699,9

2699,9

y N—N03/l00 ml.)' N—N03/plant

1 2

20,0

35 ,4

20,0

38,0

I N—N03/plant

3

6716,7

12753,0

21,1

43,4
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T1\BEL V opname I N—N03/plant in 6 uur tot.opn.iN/pl.

—214,3

146,0

156,2

75,3

337,3

943,4

1335,2

1187,6

2111,5

—199,2 7

tot.opn.iN/pl.

907,0

2180,2

3505,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4 1,5 11,0 0,0 —5,3 —7,1 —0,2 —3,8 —4,8 —8,1

1/2 10,6 8,8 2,9 •—2,4 —1,7 2,9 2,0 1,1 —6,8

1 9,7 6,2 4,2 —0,9 2,0 2,9 2,9 2,5 —11,4

2 9,) ',1 11,0 11,1 —1,4 —4,9 —6,6 —7,7 —19,9

4 15,0 9,5 9,2 7,8 —1,2 —4,1 9,6 —1,8 —2,1

1/4+ 5,1 2,6 9,4 5,5 10,2 19,7 23,3 211,6 24,6

1/2+ 9,7 8,6 15,2 16,8 20,9 24,3 24,2 26,2 24,0

1+ 7,7 13,7 21,0 11,0 16,1 15,7 19,0 19,4 28,4

2+ 35,5 31,8 27,8 28,9 23,1 28,2 32,6 22,7 38,1

4-s-—12,8 9,2 29,3 32,9 11,0 —27,4 —18,3 —11,0 —43,2

opn. yN/pi. in 6 u. tot.opn. yN/pi. opn. yN/pi. in 6 u.

1 2 3 1 2 3

azi 1,0 4,5 5,5 258,5 bisi 10,3 11,2 17,0

az2 5,2 5,1 5,9 382,9 bls2 25,1 32,2 35,0

az3 0,0 0,0 1,2 27,6 bls3 47,9 53,1 47,0

T4B[L VI percentage opgenomen N—N03/plant

1 2 3 4 5 6 '7 8 9

1/4 11,0 0,0 0,0 —38,7 —51,8 —1,5 —27,7 —35,0 —48,2

1/2 38,4 31,9 10,5 —8,7 —6,2 9,8 6,8 3,2 —15,8

1 20,3 12,9 8,8 —1,9 4,2 6,1 6,1 3,8 —11,1

2 11,8 10,7 8,9 9,6 —1,6 —3,4 —4,7 —3,1 —4,2

4 9,5 6,0 5,9 4,6 —0,7 —2,1 4,9 —0,9 —0,7

1/4+22,7 11,6 39,0 22,8 42,3 70,1 82,9 73,3 76,6

1/2+20,8 18,4 32,6 36,0 44,8 52,0 51,8 56,1 44,9

1+ 8,5 15,0 23,1 12,1 17,7 17,2 20,9 21,3 27,3

2+ 19,4 17,4 15,2 15,8 12,6 15,4 17,8 12,4 18,2

4+ —3,4 2,4 7,7 8,6 2,9 —7,2 —4,8 —2,9 —9,9

1 2 3 1 2 3

azi 13,3 60,0 65,5 blsl 51,5 56,0 80,6

az2 69,3 68,0 70,2 bls2 70,9 84,7 80,7

az3 0,0 0,0 15,4 bls3 70,7 68,3 65,2
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Tf\RCL \/II aangeboden ' N—NH4/plant in 6 uur ' N/lOU ml.

1 2 3 4 b u

1/4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 1350,9

1/2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 22,6 2535,9

1 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 5142,9

2 U',','( i4,U Y4,tJ 4,U JJ4,U JALj,' 1tib22,U

.4 173,4 173,4 173,4 173,4 185,8 216,6 20808,6

T1BEL VIII opname y N—NH4/plant in 6 uur tot.opnamo

iN—NH4 iN—NH4N

11,3

22,6

42,9

14 Li , 2

216,8

B

11,3

26,4

58,4

,1

216,8

9

13,8

32,9

91,8

U1 , I

330,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/4 11,3 10,3 8,1 8,5 9,3 7,7 4,5 4,2 3,4 535,0 320,7

1/2 15,0 12,3 7,3 7,9 8,5 8,5 6,6 4,7 4,3 596,5 742,5

1 17,8 13,6 10,3 8,7 9,9 6,3 5,7 7,0 6,8 682,0 838,2

2 19,0 14,0 13,5 10,4 8,5 11,2 8,9 7,1 12,4 827,6 752,3

4 31,2 24,9 24,3 20,5 19,7 21,0 15,1 17,1 12,8 1480,0 1817,3

TA8EL IX percentage opgenomen N—NH4/plant .

1 2 3 4 5 6' 7 8 9

1/4 loo,o 91,2 71,7 75,2 82,3 68,1 39,8 37,2 24,6

1/2 71,1 58,3 34,6 37,4 40,3 37,6 29,2 17,8 13,1

1 41,5 31,7 24,0 20,3 23,1 14,7 13,3 12,0 7,4

2 21,7 14,9 14,4 11,1 9,0 7,7 6,1 2,7 2,5

4 18,0 14,4 14,0 11,8 10,6 9,7 7,0 7,9 3,9
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DOG STRE S UL TI TEN

Tijdens het ondorzdok kon na eon paar dagen met hot oog al

verechil In gr'oui Luocon piwitori op do dlvorun vent Jon waorgenornen

worden. Dit verschil werd in do loop van do tijd steeds storker.

De spruiten van do plantjes op do riitraatloze nplossingen en op de

ammoniumnitraatreeks, hehalvo op vaatjo 4, bleven vrij klein. De

plantjes van do aminozuurreeks groeiden lets boter, maar blevon

toch duidelijk achtor vergeleken bij die van de bloedingssap— en do
nltraatreeks, waarvan do spruiten funk uitgroeiden en ook lichtor

green gekleurd waren. De wortoistelsels van do plantjes van do amino—

zuurreeks vortoondon goon gezonde, sterke ontwikkeling en waren op

vaatjo azi en az2 licht bruin en op vaatje az3 zwart gekiourd.

Do wortols van do plantjes op do nitraatioze oplossingen en op do

tiloodingosapreeks ontwikkeldon ziL'h tot guzoridu, WljLi vurtakte
worteistelsels, torwijl de wortels van do plantjes op do ammonium—

nitraatreeks or woliswaar gozond uitzagen maar zich voel minder stork

ontwikkeld haddon.

In figuur 13 is het versgewicht, In figuur 14 hot drooggewicht

en In figuur 15 do lenyte van do spruit per plant van elk vaatje
uitgezet. Hot verloop van do lijnon in deze figuron Is vrijwel gelijk.
Hot vers— en drooggowicht on do lengte is het kleinst op do nitraatlozo

oplossingon en op 1/4, 1/2, 1, 2, azl, az3 en blsl en hot hoogst op do

nitraatroeks on op 4, az2, bls2 on bls3. Dpvallend is dat het vors—

gewicht on do longto van do spruit op bls2 en bls3 hoger zijn dan op

do nitraatrooks, terwijl het droogqowicht lager is dan op 2+ on 4+.

(zie voor bijbohoronde waardon tabel 10).

In figuur 16 Is het uersgewicht en in figuur 17 hot drooggewicht

van do wortels per plant uitgezet. f\fgezion van hot feit dat do waarden

van bls2 en bls3 relatief lager liggon, vertonon do lijnon in figuur

16 hetzelfdo vorloop als die in figuur 13. Hetzelfde verloop is ook

weer torug to vindon in do drooggowichton van do wortols, alloen zijn
do waardenvan de ammoniumnitraatreoks relatief hoger komen to liggon.
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(zie voor bljLuhorwndo wairdori tabel 10).
In the1 10 zljn pok riog opgenomon do spruit—wortel verhouding

van do vers— en druoqgewichten en do droge otof'gohalLes van do
blaadjes en wortels. 1s we do spruit—wortel verhouding van do droog—

gowichten bekijken, zien we dat die van do plantjes op do nitraatloze

oplossingen en op do ammoniumnitraatreoks lager liggen dan van do

plantjes op do overige oplossingen. [Jo droge storgehaltes van blaadjes

en wortels Lijn in do bloodingssapreeks hot liaget. Doze waarden

worden hot meest benadord door do gehaltes van do nitraatreeks en az2.

Opvallend is hot huge droge stofgohalte van de wortels in do ammonium—

nitraatreeks. Hot droge stofgehalto van do blaadjes op vaatje 2 is

waarschijnlijk niet juist, aangozien to weinig materiaal aanwezig was

on dat nauwkeurig to bepalen.

label 11 geeft aan hoe grout hot aantal dode plantjes, hot aantal

plantjes met eon zwart topje, plantjes met knoppen van zijtakken en

met bloemknoppen op de dag van hat oogsten bedroeg. Bekijken we deze

tabel, den Zion WO dat or veal sterfte is opgetreden onder do plantjes

van de ammoniumnitraatreeks. iwarte topjes hadden veel plantjes op 1/2+,

4+, azi en az3. Moor dan eon derde van de plantjes op do nitraatreeks

en op 4, az2, bls2 en bls3 hadden zijtakken gevormd. Hat kwam alleen

voor op bls2 en bls3, dat bijna alle plantjes van een vaatje bloem—

knoppon bezaten.
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TABEL X Alle waarden zijnr plant berekend, gewichten in mg. en lengte in mm.

v.gew. V.gou. lengte drcjeW. dr.gew. ioo%v.gew. :ioo%v.gew. wortel wortel

spruit wortels spruit bj wort. blaad Joe wortels vers droog
0 95,5 153,8 39,8 16,8 :17,2 22,9 12,6 0,6 1,0

1/4 83,4 47,7 37,6 18,1 12,6. 27,8 33,8 1,8 1,4

1/2 107,8 69.1 41,5 2o,6 15,7 23,9 30,5 1,6 1,3

1 113,4 53, 32,3 15,5 14,8 22,6 40,7 1,6 1,1

2 53,3 65,3 28,3 13,8 15,5 41,5? 35,7 0,8 0,9

4 201,0 94,3 40,0 29,2 13,9 27,9 36,2 2,1 2,1

+ 95,0 141,4 39,3 15,0 13,7 22,9 11,1 0,7 1,1

1/4+200,8 164,6 53,3 31,6 18,1 20,3 13,2 1,2 1,8

1/2+181,0 132,0 43,5 31,3 15,3 21,7 15,1 1,4 2,1

1+ 155,7 126,3 43,5 26,5 15,6 21,4 13,8 1,2 1,7

2+ 225,3 148,7 52,6 38,5 I 19,8 22,2 17,3 1,5 1,9

4+ 178,3 113,0 41,5 32,3 15,3 24,4 15,3 1,6 2,1

azl 83,6 56,4 35,9 15,9 9,0 25,6 21,6 1,5 1,8

az2 169,6 114,3 49,4 28,5 14,2 21,2 16,4 1,5 2,0

az3 121,3 57,3 36,5 21,4 11,0 22,0 23,0 2,1 2,0

bid 110,9 77,4 42,6 17,0 10,3 20,9 15,5 1,4 1,7

bis2 251,4 132,7 63,6 33,4 1. 18,0 18,1 15,3 1,9 1,9

bls3 252,0 133,6 67,3 32,4 16,4 17,7 13,4 1,9 2,0

TABEL XI vermeldt aantalien plantjes
dode plantjes met zwart topje met knoppen van zijt. met bloemknoppen

0

1

4

7

12

6

0 0 0 0

1/4 0 2 0

1/2 0 2 1

1 2 3 0

2 2 0 0

4 2 5 1

0+ 1 0 1 1

1/4+ 3 0 8 3

1/2+ 0 8 12 0

1+ 0 2 9 4

2+ 0 4 11 3

4+ 0 8 7 3

azi 1 5 0 4

az2 1 3 9 3

az3 0 7 2 2

bisi 1 2 1 2

bls2 2 1 10 12+ibloem

bis3 1 0 6 12
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I\MINDZUUR— CIWIT— EN NITH/ATGEHPLTE IN DC PLI\NT

In figuur 18 is uitgezet hoeveel mg. oplosbaar stikstof' 1 gram

drooggewicht blaadjes van elk vaatje bevat, terwiji in figuur 19

volgens dezelfde schaalverdeling de jjlosbare hoeveelheden en de

hoeveelbeid otikotof Ui ni Lraa tvorm per griii:i iirooggewicht zljn

uitgezet. In tabel 12 zijn de bijbehorende waarden opgenomen en tevens

de hoeveelheden per gram versgewicht.

Opvallend in figuur 18 is de enorme stijging bij hoger wordende

concentratie in de ammoniumnitraatreeks en in de aminozuurreeks. De

waarden van de nitraat— en bloedingssapreeks liggen betrekkelijk dicht

bij elkaar en een stuk lager dan de hoogste waarden van de beide

andere reeksen. De blaadjes op de stikstofloze oplossingen hebben het

laagste oplosbaar en onoplosbear stikstofgehalte. Verder zien we in

figuur 19 een langzame afname van de bi1osbare hoeveelheden stikatof

bij oplopende concentratie in de nitraatreeks. De waarden van de

ammoniumnitraat—, nitraat— en aminpzuurreeks liggen ongeveer op

dezelfde hoogte, terwiji die van de bloedingsapreeks duidelijk

hoger zijn. Wit deze figuur blijkt ook dat or relatief' weinig stikstof

in nitraatvorm aanwezig is, do blaadjes van de planten op 1 en 2

bevatten nog het meeste nitraat.

In figuur 20 is uitgezet hoeveel mg. oplosbaar en onoplosbaar

stikstof' en in figuur 21 hoeveel mg. stikstof in nitraatvorm 1 gram

drooggewicht wortels van elk vaatje bevat, terwijl in tabel 13 de

bijbehorende waarden per gram vers— en drooggewicht zijn opgenomen.

Beide figuren zijn op dezelf'de schaal getekend als figuur 18 en 19.

De verdeling over de drie frakties is bij de wortels duidelijk

anders dan bij do blaadjes. De gehaltes aan oplosbaar stikstof liggen

in hot geheel veol lager, terwijl do gehaltes aan onoplosbaar stikstof,

afgezien van die in do bloedingssapreeks, hoger zijn.

tiiat nitraat betreft zijn de stikstofgehaltes van de aminozuur—

en bloedingssapreeks in de wortels ongeveer gelijk aan die in de blaadjes,
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terwiji do gohaltos van do Lirnmuniunnnltraat— up cJe nILL'uaLreoke In do

wortels hager zijn.

De gehaltes aan oplosbaar stikatof en stikstof in nitraatvorm

zijn in beide anorganische reeksen van dezelfdo grootto. Os gehaltes

aan anoplosbaar stikstof' van do amrnoniumnitraatreeks vortonen een

stijgend verloop on liggen in zijn geheel boven die van de nitraat—

reeks, waarvan do gehaltes vrijwol eon vlakke rechto lijn vormen.

De gehaltes van de organische reekeen liggeri daar tussen in.

In figuur 22 is uitgezet wat het totals stikstofgehalte van

1 gram drooggewicht blaadjos en in figuur 23 wat bet totale stikstof—

gehalte van 1 gram drooggewicht wortels is. Boide figuren zijn op

dezolfde schaal getekend. De blaadjes en wortels van plantjes die op

stikatofloze oplossingen zijn opgegroeid bevatten even weinig stikstof.

Do waarden van de nitraatreoks vertonen in blaadjos on wortels hetzelf'—

de verloop, maar liggen in do blaadjes hager. Hot vorloop van de

waarden van do ammoniumnitraatroeks is in blaadjes en wortels verschil—

lend, in do blaadjes vindt namelijk sen veol sterkere stijging plaats.

Do bijbeharende waarden zijn in tabel 14 opgenomen.

Do punten van de bloedingssapreeks vormon in figuur 22 eon

rechte stijgende lijn in tegenstelling tot in figuur 23, waar ze

tevens lager liggen. Het gehalte in blaadjes van azl is gelijk aan

hot gehalte in do wortels, van az2 ligt dit hager en van az3 veel

hager dan dat in do wortels. Do bijbehorende waarden zijn in tabel 14

opgonomen.

In figuur 24 is hot totale stikstofgehalte van 1 gram droog—

gewicht plant uitgezet. De gehaltes van do plantjes van do stikstof—

laze vaatjes zijn hot laagst. Hot gehalte van do plantjos op 1/4+ en

1/2+ is iets hoger dan op l'4 on 1/2, terwijl hot gehalto van de

plantjos op 1+, 2+ en 4+ eon stuk lager ligt dan op 1, 2 en.4. In de

ammoniumnitraatreoks is or eon toenamo bij hoger wordonde concentratie

en in do nitraatreeks liggen do gehaltes moor op eon niveau.
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De punten jan azl en az2 liggen relatief' laag en van az3 hoog, van

blsl en bls2 op hetzelfdm niveau als do punteri van do nitraatroeks

en van bls3 tusson die van 2 en 2+.

in figuur 25 is het Lotale stikstofgeliulLo uitgezet van allo

plantjes sarnen van elk vaatje. De waarden van do amnioniumnitraat—

reeks liggen, afgozien van de hoogste concentratie, boduidend lager

dan die van de nitraatroeks. De plantjes van vaatje 2 bevatton

zelfo minder stikstof dan do plantjes die op do stlkstof'loze oplos—

singen gestaan hebben. 'n de nitraatroeks bevatten do plantjes van

vaatje 2+ de moeste stikotof en vrijwol evenveel als die van bls3.

De gohaltes van do plantjes op bls2, az3 en 1/2+ verschillen niet

veel evenmin als do gehaltos van bisi en 1/2. Hot gehalte van do

plantjos op azl ligt jets lager dan hot gehalte op 1/4 en hot gehalte

van do plantjes op az2 ligt jets hoger dan op 1/2.

In figuur 26 is do totale teruggevondon stikstofopname per

plant uitgezet. Doze waarden zijn vorkregen doer hot totale stikstof—

gehalte per plant to corrigeren voor do hoeveolheid stikstof die do

plant al opgonomen had, voordat hot onderzook met verschillende voe—

dingsoplossingen gostart word. De gehaltes van do plantjes die op

stikstof'loze oplossingen gekweekt zijn loveren do hoeveelheid stikstof'

op waarvoor gecorrigeord moot wordon. Figuur 26 is dan vergelijkbaar

met figuur 12, waarin ook do totalo stikstofopnamo per plant is uit—

gozet'maar dan volgens waarden die met bohulp van do opnameproeven

vorkrogen zijn. Er dient ochter rokening moo gehouden to worden dat bij

do opnamon in fjguur 26 do stikstof die in do stongols torecht is

gokomen niet moo is bepaald.

Uit vergelijking van boido figuron blijkt dat do punton van do

ammoniumnitraatreeks rodelijk overoen komon, hetgeen minder hot goval

is met do punten van do nitraatreeks. Vooral punt 4+ wijkt stork af.

Uit do bloedingssaproeks is volgens figuur 12 iee1 moor opgenomen dan

volgens figuur 26. Len vorklaring hiervoor zou kunnen zijn dat do

oplossingen vrij lang bewaard zijn gebleven totdat de hoeveolhejd
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nitraat bepaald kon warden. Waarschijnlijk hebben bakterin hierdoor

de kans gekregsn zich aan nitraat te goed to doen.

Do opnalne van stikstof uit do aniinozuurreeks is volgens figuur

12 lager dan volgens riguur 26. Hioruit zou men dan kunnon conclu—
deren dat do plantjes aminiozuren opgenomen hebben, waarvan de opname

niet bepuald is maar die wel in do plant teruggevonden zijn.
Van do figureri 24, 25 en 26 zijn do bijbehorende waarden in

tabel 14 opgenomen.
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T4BEL XII stikstofqehaltes in de blaadjes TP8EL XIV

INopl. yNopi. yNonopi. yNonopi. yN—N03 yN—N03 tot.yN tot.yN tot.Nopn.
1 —1 —1 —1—1 —

o 615 2680

1/4 3078 11060

1/2 3458 14438

1 6905 30553

2 10205 24797

4 15665 56143

0+ 593 2590

1/4+ 2563 12630

1/2+ 3613 16673

1+ 2853 13350

2+ 3398 15313

4+ 4493 18445

azi 2200 8598

az2 2428 11450

az3 8890 40368

blsl 2580 12350

bls2 2313 12790

bls3 3535 20025

v
2262

d
9889

—1

•9v

222

—1

9d

972

4898 17606 200 720

5301 22142 141 591

5040

7068

22302

18969

589

1697

2607

4091

6059 21718 530 1901

2489 10881 236 1031

5096 25113 327 1612

4853 22393 309 1427

4468 20915 309 1448

4521 20382 442 1992

4547 18675 601 2468

5056 19758 135 529

4349 20524 108 510

4556 20692 109 495

5238 25085 145 694

5469 30248 152 842

5469 30985 210 1191

d /pl. vaatje mg.N/plant

13824 7033

30432 12978 492,8

34040 13933 834,1

44689 10906 941,5

45320 4037 911,3

61702 26413 2500,6

14959 5994

33599 21208 1333,2

35592 26086 1304,9

33046 21281 984,5

31859 29535 1534,8

34193 24878 1224,3

29101 10138 289,9

26692 17693 829,6

53168 25548 1269,0

33728 13307 516,3

34830 25065 1493,9

4J697 30346 1719,0

T68EL XIII stikstofgehaltes in de wortels
yNopi. yNopl. yNonopl. yNonopi. yN—N03 yN—N0

—1

0 278

1/4 1430

1/2 1518

1 2075

2 2403

4 2998

0+ 213

1/4+ 625

1/2+ 738

1+ 690

2+ 658

4+ 680

azl 913

az2 49

blsl 750

bls2 585

bls3 590

—1

2215

4223

4973

5093

5330

8288

1925

4743

4888

4998

3805

4758

4225

3013

4843

3815

4390

—1

.9'J

1238

8708

7631

10499

18965

11589

1274

2465

2992

2560

3027

2803

5202

3306

3563

3134

3099

—1 —1 —1

9844 256 2037

25733 515 1522

25020 460 1507

25784 1237 3038

30732 2404 6737

32032 1202 3322

11497 221 1994

18701 711 5398

19829 901 5974

18534 946 6847

17521 813 4705

18329 919 6011

24084 218 1007

20135 123 751

22987 232 1497

20540 218 1425

23074 232 1728
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DISCUSSIE

Uit figuur 1 blijkt duidolijk dat arnmoniuni eon nogatief effekt
heeft op do opname van Fostuat. Na eon week wordt or vr.tjwel niets

moor opgenorrien, zelfa minder don wit do stikstorloze oplossing. Nitraat

daarenteyen heeft eon positieve invloed op do opname, hoewel doze niet

evenredig is met do concentratie. In do loop van ht onderzoek wordt

steodsmoer opgenomen en wel hot meest uit de oplossing met 2n nitraat.

hit doze oplossing eileen wordt in de leatote perioden moor dan 75%

van de aangeboden hoeveelheid fosfaat opgenomen. Do opname uit 4n

nitraat is van dezelfde orde als wit do nitraatloze oplossing, waaruit

blijkt dat doze concentratie to haag is am do opname to stimuleren.

Doze rosultaten komen nietovereen met die van CaTc o.a. (1961; 1962)

waarbij do fosfaatopname juist hager is dan alleen met nitraat, terwiji

do groeiresultaten geiijk zijn. Daarentegen kunnen we wit do resultaton

van Uioolhouse on Hardwick (i966 afloiden dat ammonium de fosfaat—

opname wel verlaagt en ook do graeisnelheid remt.

Uit de aminozuuroplossingon wardt bijna goon fosfaat opgonomen.

hat betreft azl en az2 zou dat to wijton kunnen zijn aan hot feit dat

or to weinig fosfaat beschikbaar is gesteld, want no elke poriode

blijft or oen goring percentage fosfoat in de voedingsaplossing achtor.

Do mogelijkheid bostaat dat or moor fosfaat was opgenomen, als hot

aanbod hoger was geweest en do oplossingon frequenter vervorst waren.

Hot percentage opgenomen fasfaat wit az3 is zeer laag, zodat do

aorzaak van do loge opname niet in het aanbod gezocht moot wordon,

moar eerder in do waarschijnlijk to hoge concentratie van aminazuron.

Bloodingssap hoeft evenals nitroat eon gunstigo invlaed op do

apname, die hager is bij toenemende concontratie van hot bloedingssap.

De vraag is oak hier of do opnamo bij meer vervorsingen hogor zou

zijn geweost, hoewol er, gezien do percentages apgonomen fasfaat,

niet dirokt sprake is van eon to goring aanbod.
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Behaivo do hoevoolhoiii nitraat loopt in la bioudirigasaproeks

ook do hoeveelheid fosfat up, zodat do opnammresuitaten op zlchzelf

beschouwd niet duideiijk maken of do hogere opname door nitraat,

fosfaat of beide veroorzaakt wordt. Wel kan hieruit geconcludeerd

cordon dat eon hogere fosicatconcentratie dcii in, zouls in bis2 en

bis3, niet onder alle omstandighodon schadelijk hoeft to zijn, in
togensteiling tot cat Kiaren vond in combinatie met eon 1/4 n
Hoag land.

Len completer beeld ian hot gunstige effekt van nitraat en
bloedingssap op do opname krijgen we, als we figuur ii bekijken,
waar do totale hoevesiheid opgonomen P per plant is uitgezot. We

zion dan dat do concentratie nitraat bij geiijkblijvende fosfaat—

concentratie eon duidelijke invloed heeft op de opname, die opti—

maai is bij 2n nitraat. Do opname ult in ND3 verschilt niet veel

van die uit bis2, terwiji de opname uit 2n ND3 veel hogor is on

vrijwei geiijk aan die uit bls3. Do hoeveelhoid nitraat is in beide

gevaileri onderling geiijk, do hoeveelheid fosfaat is echter in

bloedingssap huger. Wanneer we afzien van mogelijke effokten van

andere ionen in bloedingssap, lijkt het aannemeiijk dat do fosfaat—

opnamo bij fosfaatconcontraties van in on hogor niet zozeor door do

fosfaatconcontratie zeif, maar door do nitraatconcentratie bepaaid

wordt. Aan bet felt dat de opname uit bid lager is dan uit 1/2 n

ND3, terwiji doze oplossingen dezelfde hoeveelheden fosfaat on

nitraat bovatten, moot niet teveel waardo gehecht worden, daar do

plantjes van blsl aan het begin van bet onderzoek eon groeiachterstand

haddon. Op grond van doze resultaton zou eon to lage nitraatconcentra—

tie do verkiaring kunnen zijn, waarom Kiaron vond dat in oen reeks

van men 1/4 n Hoagland met toonemende concontratie fosfaat concon—

traties hogon dan in fosfaat geen gunstig effokt moor toweeg brengen.

\Joigons dezeifde redenering zou misschien hot negatlove effokt van

4n NO3 dour eon hogero concontratie fosfaat opgeheven en in eon

positief effokt gewijzigd kunnen cordon.
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N ITRI\1\TOPNAME

Uit figuur 3 kunneh we opmaken dat do nitraatcon,centratio in de

ammoniumnitraatreoks alleon in de aerate periode een positiove inuloed

heef't op do nitraatopname. In do loop van hot onderzoek wordt uit alle

oplossingan stands niindor n i trant npqonomon in vtndt op don duur zelfo
eon afgifto plaats.

Figuur 5 laat zion dat do opnamen uit do nitraatreeks wool huger
zijn den ult do ammuniutnnltraatreeke. Ult do oplossing met 2n NO3 is

do opnanie vanaf hot begin lint hoogst. Waarschijnlijk is 4n NO3 eon to

huge concontratie am gunstig to zijn, want het opnamepatroon uit deze

oplossing heeft een zeer wisselvallig verloop. hit de enorme vorschil—
ion in opname tussen doze boide reoksen kunnen we concluderon dat

arnmonium eon remmende invloed hoeft up de nitraatopname. Lycklama (1963)

en fhinotti e.a. (lYbYa en b) vonden eveneens dat do nitraatopname

door arnmonium geremd wordt, terwiji volgens de resultaten van Schrader

e.a. (1972) de nitraatopname geen inviood van ammonium ondervindt.

hit do aminozuurreeks is bijna geen nitraat opgenomen en nog hot

minst uit az3. Do oorzaak hiervan kan wat betreft azi en az2 eon vrij

gering aanbod zijn, want vaak word meer dan 50% opgonomen. Oak is het

mogelijk dat do planten van doze rooks liever aniinuzuren dan nitraat op—

nemen am in hun stikstafbehoofte to voorzion.

Bloedingssap heeft eon zoer gunstig offekt op de nitraatopname,

die hoger is bij toenemende concentratio. Evenals bij do fosfaat—

opname mooten we or echter rekening moe houden dat, als do oplossingen

van de aminozuur— en de bloedingssapreeks vaker ververst zouden zijn,

do nitraatopname misschien huger geweest was.

Zowel do concentratio van nitraat ala van fosfaat neemt bij huger

wordende concentratie van het bloedingssap toe, zodat niot direkt uit

to oaken wait weike faktor verantwoordelijk is your de hogere opnamo.

Kijken we nu naar figuur 12, dan zien we dat do concentratie

van nitraat bij gelijkblijvonde fosfaatconcentratie invloed op de
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nitraatopname heeft on eon concentratie van 2n NO3 optimaai is. De

opnarne uit bis2 is hoger dun ult in NO3 en do opname uit bis3 is

huger Jan uI L 2n ND3. Iii tiuldo govollon i LJU iiLraaLuncuntrutie
anderliny çjnlijk on do rosfoetconcentrotie in hioediru]ssap hogor.

11.1 1 JkLJUUL wuiJ L Jo upi lomb vui 1 Liiu L rile L uJ i our JULJL (JO ml tVULI tour icüri—

tratie bopaald, maar ook door fosfaat of andero stoffon uit het bloe—

dingssap. Do opriarno uit bid, die lager is dun ult 1/2 n NO3, kunnen we

betor buiten beschouwing laten vanwoge do groeiachterstand van de

plantjes aan hot begin van hot onderzook. Urn te achterhaien of eon

hogere fosfaatconcentratie dan in do verschilien in nitraatopname

tusson de bloedingssap— en de nitraatreeks zouden kunnon opheffen, zijn

andere oxperimenten nodig dan nu zijn uitgevoerd.

l1MONIUMOPN1k[]E

In f'iguur 9 Is to zion dot do concentrutie van uurmonIum In do
ammoniumnitraatreeks in de eerste periode een positieve invioed heeft

op do ammoniumopname. Daarna neemt do opname yit alle opiossingen

van doze reeks af, terwiji relatiof nog hot rnoest uit do hoogste

concontratie wordt opgenomon. Dat de opname in do ioop van do tijd steeds

lager wordt, komt niet overeen met do resultaten van Schrader e.a. (1972)

en evenmin met do resultaten van Minotti o.a. (1969a), hoewel die uit

een experiment van siechts 24 uur verkrogon zijn. [en mogelijke vor—

kiaring van do gevonden afwijking zoo kunnen zijn, dat do pH gedurende

do opname periode niet constant is gehoudon met het gevoig, zoals ook

gemeton is, dat do oplossingen aan hot einde van elke poriodo sterk

zuur geworden zijn. Eon extroem lage zuurgraad hoeft misschion behalve

op do nitraatopname na verloop van tijd ook op do arnmoniumopname eon

negatieve invloed,

Uit figuur 12 blijkt dat uit allo oplossingen van do ammonium—

nitraatreeks moor amnroniurn dan nitraat is opgenomen en dat do totale

stikstofopname, behalvo uit do oplossing met 4n N—NH4NO3, lager is



100 'x Of'fl CvW ftn 14Jfl%/W' (fl-fl £ , & C

1

-

S. Cz.,t'virnunCunn



— 52 —

dan uit de nitraatreoks. Ilinotti e.a. (1969a) hebben eveneens gevonden

dat er uit ammoniumnitraat moor ammonium dan nitraat wordt opgenomen.

Do totale stikstofopnamo u.it ammoniumnitaat is volgens hun resultaten

echter hoger dan uit nitraat (1969c), hmtgeori ook door Schrader e.a.

(1972) is gevonden. Wat do stikstofvoorziening van de ratelaar betreft

is due list Lucjuiidsui juliikuii, LwI geiiuri ito L 1 Lruu L JuLu L sun liuyuro

opnams bereikt wordt dan met ammoniumnitreat.

DE GRUEl hAN DE RATELAP1R

Het yore— en drooggewicht en do lengte van do spruit is op do

nitraatreeks hoger dan op do ammoniumnitraatreoks. Hetzelf'de geldt

voor het versgewicht en in mindere mate voor bet drooggewicht van

de wortels. Llanwege de enorme sterfte die onder do plantjes van do

ammoniumnitraatreeks is opgetreden, zijn de verschillen tussen de

opbrengsten van beide reeksen nog groter wanneer ze in plaats van per

plant per vaatje zoudon zijn weergegeven.

Het feit dat de spruit—wortel verhouding, op de ammoniumnitraatreks

hot laagst is, duidt erop dat do plantjes onder ongunstige ometandig—

hedon zijn opgegroeid. We kunnen daarom ook concluderen dat ammonium—

nitraat bij do ratelaar geen betere grooi mogelijkheden schept.

Weliswaar is in dit verband opmorkelijk dat hot vors— en drooggewicht

van do spruit op 4n N—NH4NO3 uitzonderlijk hoog is. Mogelijk is do

relatief hoge stikstofopname hier verantwoordelijk voor. Minotti e.a.

(1969b) hobben voor Triticum met ammoniumnitraat eveneens eon veel

lager vorsgowicht dan met nitraat gevonden. Wok Kirkby (1968) heeft,

veer mosterdplantjos met ammoniumnitraat men verlaagde groei gecon—

stateerd. Schrader e.a. (1972) hebben bij Zea mays daarentegen met

ammoniumnitraat hogere vers— en drooggewichten gevonden.

Als we do opbrengsten van de aminozuurreeks bekijken, zien we

dat aminozuren als voornaamste stikstofbron geen stimulerend effekt

op de groei hebben. Wit do zwarte en ongezonde wortels van do plantjes
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op az3 kunnon we opmaken dat deze hogs concentratie zalfs sen schade—

lijk ef'fekt heeft, hetgeen in de lage gewichten van spruit en wortels

lu LuLuy Li i1iuJuii

Wet do nitraatroeke betreft is hot veis— en drooggewicht van do

sprult op 2n NO3 hot hooçjeL, terwiji do larujto op 1//i ii NO3 even haag

is ale op 2n NO3. Hot versgewicht van do cartels is op 1/4 n NO3 en
bet drooggewicht op 2n ND3 ho hoagat. Hoewul do reaultaten op 2n NO3

niet veel beter zijn dan op 1/4 n NO3, kunnen we toch wel zeggen dat

2n NO3 voor do groei hot gunstigst is. Misschion kan de invloed van

2n NO3 ook zo sterk zijn, dat hierdoor in sen concentratie van 4n

N—NH4ND3 hot negatieve effekt van ammonium op do opname en de groei

teniet wordt gedaan. Dit resultaat komt overeen met bet feit dat ook

uit do opnameproovon naar voren is gekomen dat sen concentratie van

2n NO3 optimaal is. Bovendien jertonen beide grafieken van do opname

groto gelijkonis met die van do groeiresultaLon, zodat hot zoor
eannemalijk is dat or eon zekor vorband bestaat tussen do opname
van nitraat en fosfaat en do groei. Dat nitraat sen gunstige invloed
heef't is hieruit wel gebleken. loch lijkt het erg waarschijnlijk
dot or nag andere faktoren eon rol spelen, want do invloed van nitraat

laat zich niet evenredig met do toename van de concentratie gelden.

Doze indruk wordt versterkt als we de groeiresultaten op bloedingssap

bekijken.

De groeiachterstand van do plantjes op blsl in bet begin van bet

onderzoek vindt zijri weersiag in do geringe opbrongsten, waardoor doze

rosultaten beter buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Hot vers—

gewicht en do lengte van de spruit is op bls3 jets hoger dan op bls2 en

zijn op beide oplossingen hoger dan op 2n ND3. Door verschil in droge

stofgehalte is bet drooggewicht van de spruit op bls3 jots lager dan

op bls2. Hat draoggewicht van do spruit op 2n ND3 is echter hager dan

op bls2 en bls3. Hat vera— en drooggewicht van de cartels op bls2 en

bls3 liggen op hetzelfdo njueau ale in de nitraatreeks.
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DioecJiIlLJssap etiwuluurt (1(2 tjroai van lu apruit Juu neer dun
nitroat. 1angezien eon gehechte ratelaar eon lager drogo stofgehalte
van do blaadjes heeft dan eon ongehechte, is ook hot feit dat het
drogo stofgehalte op bioedingssap hoger is dan op nitraat, een aan—
wijzing veer de extra çjunotlge invioud van blnedingsnaii.

Voor do opname van fosfaat en nitraat uit bloedingssap is bis3
duidelijk optimeal. Wat do groei betreft valt nauweiijks uit te
makon of bls2 of bls3 betere resultaten opievert. Hieruit kunnen we

conciuderen dat uit bis3 nicer opgenomen is dan direkt veer do grUel

noodzakelijk biijkt te zijn.en dat de concentratie in bis2 al vol—

doende is veer eon optimale groeiontwikkeiing.
Hot is nu interessant de resultaten die op in NO3 verkregen zijn

to vorgeiijken met die op bls2, omdat do nitraatconcentratie in boiide

opiossingen geiijk en de fosfaatconcentratie in bis2 hoger is. We

hebben reeds gezien dat do groeiresultaten op bls2 veei beter zijn,

terwiji de fosfaatopname niet voei verschilt en de nitraatopname ult

bis2 ook hoger is. Ais or meer nitraat wordt opgenomon, zoais uit

2n NO3, benaderen de groeiresuitaten die van bloedingssap. Omdat dan

ook de fosfaatopname aanzieniijk is toegenomen, is het niet zeker

dat afleen de hogore nitraatopname vorantwoordelijk gestoid kan
worden voor doze groeibevordering. Nu is do vraag of hot verschii
in fosfaatconcontratie en in nitraatopname do oorzaak genoemd kan
worden van de betere groei op bis2.

Ais dat het gevai zou zijn, zou uit prooven met in NO3 en 2n

PU4 moeten blijken dat do nitraatopname hoger is. Dan zou bovendien

do hogere nitraatopname moeten resulteren in eon betere groel.

Hot lijkt niet erg aannemeiijk dat eon dorgelijk resultaat verkregen

ken worden, want gobieken is dat bij gelijko fosfaatconcontratie

do nitraatopname uit 1/4 n NO3 iots lager is dan uit in NO3, terwijl

hot vors— en drooggewicht on do lengte van de spruit op 1/4 n NO3

eon stuk hogor zijn.



— 55 —

Do mogelijkheid bestaat natuurlijk dat ult bls2, evenals ult

bls3, meer fosfaat en nit.raat is opgenomen dan voor eon goede groei

nuudzukulljk lu. hi LhuL juiJil ziiu jut. lug Liul JuJ i.Jkur wijiJuji, Jut.

nitreat en fosfaat weliawear eon groeistirnulns veer do ratelaar zijn,

maar dat bloedingssap flog andere stoffen bevat die gromistimulerend werken.

DE VERDELING \JAN STIKSTOF OVER DE PLANT

Het arninozuurgehalte in de blaadjes van do ammoniumnitraat—

reeks stijgt enorm met toonemende concentratie vergeleken met bet

aminozuurgehalte van de hitraatreeks. In de wortels verschillen do

aminozuurgehaltos van beide reeksen niet veel. Hot eiwitgehalto in de

wortels van de ammoniumnitraatreeks is daarentegen hoger, terwiji het

eiwitgehalte in de blaadjes vrijwel gelijk is aan dat van de nitraatreeks.

Het nitraatgehalte in blaadjes en wortels is ongeveer even laag. Hot

totale stikstofgehalte per plant is iii do ammoniumnitraatreoks en uit—

gedrukt per vaatje in do nitroatreeks hoger. Schrader o.a. (1972)

hebben men grotere nitraataccumulatie met ammoniumnitraat waargenomen.

De plant zou namelijk men voorkeur hebben veer de verwerking van

ammonium boven nitraat, vanwege hot toxische effekt van ammonium op

plantencellen. Bij do ratelaar is dit vorschijnsel niet opgetreden,

waarschijnlijk omdat or nauwelijks nitraatopname heeft plaats gevonden.

Het hogere totale stikstofgehalte in blaadjes en wortels komt

wel met de resultaten van Schrader e.a. overe8n. Dok Kirkby (1968)

heeft eon hoger aminozuur— en totaal stikstofgehalte in blaadjes met

ammoniumnitraat gevonden. Weissman (1964) hoeft echter met ammonium—

nitraat in blaadjes eon hoger eiwitgehalte aangetroffen, hetgeen veer

do ratelaar niet op blijkt Le gaun. Hoewel het stikstofgehalte in

blaadjes en wortels hoger is in do arnnioniumnitraatreeks dan in de

nitraatreeks, kan op grond van do overigo resultaten ammoniumnitraat

Loch niet gunstig genoemd worden veer eon goode ontwikkeling van de

rate laar.
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Afgezien van eon lager eiwitgehalte in do biaadjes zijn de eiwit—

IJ)$)f)fLJ rLlrc1i1i 1i ii iltjtJtnriiIgiI1(J I itjr'

den op do bJoedingasaproeke. Opvallend is het zeer hoge arninozuur— en

relatie? lage eiwitgehalte in do blaadjes op az3, terwiji aan hot

eiwitgehalte in do hlaadjes op bloedingssap te zion is, dat oen hoger

eiwitgehalte waarschijnlijk gunstiger gewoest zou zijn. Mogelijk zijn

do omstandigheden niet zodanig dat or voldoende oiwitsynthese plaats

kan vinden. Hot hoge arninozuurgehalte kan niet uit do nitraatopname

verklaard worden, omdat or bijna goon nitraat is appenomen. De

toruggevonden totalo stiketofopriame is echter haag, zodat we kunnen

concluderen dat or eon aanzienlijke hoeveelheid aminozuren is opge—

nomen. Do totalo stikstofopname uit azi en uit az2 is erg laag,

maar wordt oak voor eon groot deel door aminozuuropname bepaald.

\Jergeleken met do opbrengsten van do nitraatrenks blijkt ochter geen

gunstig resultaat vorkregen to warden als do ratelaar in plaats van

alleon nitraat voornamelijk aminazuren als stikstofbron krijgt

aangeboden V)

(
Aangezien bloedingssap en nitraat eon stimulerende invloed °r5

do groei uitoefenen, is hot interessant do stikstofverdeling over do

diverse frakties in do plant op do bloedingssap— en de nitraatreeks

met elkaar to vergelijken. Op de bloedingasapreeks is in do blaadjes

hot arninozuurgehalte alleen op bls3 on hot eiwitgehalte op de hole

reeks hager. In do wortels is op do bloedingssapreeks het eiwitgohalte

oak hager on op do nitraatreeks hot nitraatgehalte,

Hoowol do teruggevonden tatale stikstofopnarno ult bloedingssap

niet veel hoger is dan uit nitraat, kunnen de gevonden vorschillen

in verdeling ovor do eiwitfraktie rnisschien belangri,jk zijn vaar eon

verkiaring van do betere groei op bloedingssap. Hot eiwitgehalto in een

plant neenit eon zoer belangrijke plaats in en heeft onder andere

gevolgori veer do fotosynthese. In dit verband is hot daarom van belang

to weten dat de fotasynthese op eiwitbasis in do gehechte ratelaar

hager is dan in do ongehechte. (Hofstra en Karen 1973)
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Do V1rJU in den ook how hut kowL dot [H j vrijwui guiijke atikutof'—
opnamo, hat eiwitcjahelte zowol in de bisadjos ole in do wortels op
bloedingssap aanzienlijk hoger is. Do oorzaak kan niet gevonden worden

in do opname van nitraat en evenmin in gebrek aan fosfaat, want do

fosfaatopname is uit bls2 en bis3 bljna even groot als uit respektieve—

iiJk in NO3 on 2n NO3. lioL liege nitraetgehaitu in do wortole op do

nitraatreeks kan evenwel eon aanwijzing zijn dat do ratelaar nioeilijk—

hedon heeft met hot transport van nitraat naar do biaadjes, waar de

belangrijksto reduktie van nitraat piaats vindt. Hot ou ook eon aan—

wijzing kunnon zijn dat er relatiof erg weinig nitrast in do wortels

wordt gereduceerd. Dit probleem wordt blijkbaar opgehevon ale do

ratelaar zijn bonodigde stoffen uit bloedingssap kan betrekken, want

het nitraatgehalte in de wortels is don erg icog.

Hot achtebiijvon van nitraat kan misschien indirokt via hot

aminozuurgohalte eon nadolige invloed op hot eiwitgehaite uitoofonon.

Want als het voor de ratelaar belangrijk is eon bepaaid aminozuurgehai—

to to handhaven, zou eiwitsynthese ten koste van dit aminozuurgehalte

gaan, terwiji hot eanwezige nitraat dan niet snel genoeg gereduceord

en in aminozuron omgozet kan worden em hot gehalte weer op pofl to

brengen. Deze redonering is zeor spoculatiof, omdat er genoeg andore

f'aktoren te bedenken zijn waarnaar nu geen ondorzook is gedaan, maar

die wel eon invloed op do eiwitsynthose kunnen hobbon, zoals bijvoor—

beeld hot kooihydraatgehalte en do omzotting van koolhydraten in

organischo stikstofverbindingen.

Eon aniJer punt is of' uit doze rusultaten opgemaakt kan worden

dat do ratelaar behoefte aan organische verbindingen heef't, die hij

zeif niot of in to geringe mate kan synthetiseren. Do teruggovonden

totale stlkstofopndmo uit bloedingssap wijst or niet op dat or

aniinozuren zijn opgenomen. Dat daarentegon in do gohechte rateiaar

gelaboide aminozuren zijn aangotoond (Ileyboom 1968), hoef't niet te

betekenen dat transport van aminozuren voor d8 ratelaar onontboeriijk

is. Er is nameiijk ook gebiekon dat de ratelaar oat zijn amonizuur—
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samenstelling betreft, mogolijk afgozien van proline, niet af'hankelijk

van zijn gasLhoer is. (Klaion 1971). Do grociresultaton op do amino—

zuurreeks maken hot evenmin aannemelijk, dat do ratelaar liever aminozu—
ren dan nitraat opneemt.

Dit onderzoek kan niot uit maken of uit bloodingssap organisch
t'ostaat is upgenomen. Lr zijn echter niet dlrukt aanwljzingon voor
dat do ratelaar behoefte aan speiaa1 organisch fosfaat heeft. Boven—
dien heeft van den Booqaart (1974) gevonden dat hot fosfaatgehalte in

bloedingssap van mais voor slochts 13% uit organischgebondon fosf'aat

bestaat

Up grond van resultaton die met gefraktiodeord bloedingssap

verkregen zijn (van den Boogaart 1974), is hot evenmin erg waarschijn—

lijk dat do ratelaar hormonen nodig heeft uoor eon betero groei.

Een onopgoholdord probleem is nog steeds of do ratelaar kool—
hydraton van zijn gastheer nodig heeft. Meyboom (1968) heeft gelabelde

suikors in do gehechte ratelaar aan kunnen tonen en Janssen (1974)

acht do mogelijkheid aanwezig dat do ratelaar viak na de bechti-ng voor

een korte tijd van de koolhydraten van zijn gastheer afhankelijk is.

Daarom zou hot interessant zijn te weten of uit bloedingssap ook sui—

kers opgonomen wordon.

Do rosultaton van dit onderzook wijzen op de mogelijkheid dat

er sprake kan zijn van een samenspel van faktoren, die eon gunstigo

situatie voor de ratelaar creeren om zich optimaal to ontwikkelen.

Hot groeistimulerende effekt van bloodingssap moot waarschijnlijk

ook niot qezocht wordon in verbindingen die do ratelaar zelf niet

kan synthetiseren, maar eerder in eon bevordering van do opname van

allerlei voor de groei benodigde stoffen. Dat do opnamo voor do ratelaar

eon probloem vormt, blijkt eel uit hot foit dat voor enige stimulering

van do grooi zeer hoge concontraties fosfaat en nitraat voreist zijn,

op zijn minst 0,5 mmol. fosfaat en 7,5 mmol. nitraat per liter. Niet

parasitaire planten hebben daarentegon voor optimale oroei over hot

algemoen niet moor dan 0,005 mmol. fosfaat per liter nodig
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(PTher ui LUHULwIJUI ltJ/i; Lwiiutuyuii un Muiji ii) , LuLwiJl do beacIlk—

bearheid in do badom onoveer 0,002 mmal. hodraogt. (Lliolenski 1973).
Wat nitraat betreft is bekend dat met 0,08 emol. per liter optimale

groei bereikt kan warden. Een alleenstaande ratelaar kan dus niet in

staat geacht warden voldoende fosfaat en nitraat op te nemen, wat

rnisschien ook hat jeval is met andere stoffen die niet in dit onder—

zoek betrokken zijn.

Op grand hiervan zot men do afhankeiijkheid van do ratelaar

van zijn gastheer kunnen verkiaren uit een gebrekkig opnamo mechanisme

van do wortels.
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SAMEN\JATTING

Uit eerder onderzoek is geblekon dat bet ?osfaat— en stikstof—

gehaite in de spruit na hechting toeneemt en dat op bioedingssap

van yerat ratniaars gekweekt kunnen worden, die viak voor de bloel

tjt i jt_ti ti 1)1 Lw! k ki s Ii i. I o tji Jut Lu U ti I ii it ii 1.1 U 1 ii Iii

groeistadium. Hot is nu do vraag of fosraat en stikatof do groei
van eon aiioenstaande rateiaar in dezeifde mute kunnen atimuieren

als bloodingssap.

Aminozuren en ammoniumnitroat hebben, aigezien van tin N—NH4NO3,

goon gunstige invloed op de fosfaat en stikstofopname en evenmin op

do groei. Do fosfaat en nitraatopname en do qruei zijn op 2n NO3

optimaal, terwijl met bloedingssap dezelfde fosfaatopname, een

hogere nitraatopnarne en eon iets betere groel bereikt kan worden.

Het aininozuurgehaite in do hiaadjes en hot eiwitgehalte in

do wortols is veol hoger op ammoniumnitraat dan op bloedingasap.

Pifgezien van bet hogere eiwitgehalte in do blaadjes op bloe—

dingssap, zijnde gehaites op aminozuren even hoog als op bloedingesap.

Uit de aminozuuroplossingen z4jn eel en uit bloedingssap geen

aminozuren opgenomen.

Het eiwitgehalte in biaadjes en wortels op nitraat is lager

dan op bloedingssap. Misschien kan bet versohil in eiwitgehaite aen

verkiaring zijn van de betere groel op bloedingssap.

Nitraat en fosfaat hebben eel een groeistimulerende invloed,

maar alleon doze faktoren kunnen niet dezelfde groeistimulans als

bioedingssap geven.H,



— 61 —

BIBLIOGRAFIE

Asher, C.J.and J.F. Loneragan

1967 Response of plants to phosphate concentration

in ro1 LJLI ui il turu ; I . Growth tind phos-

phorus content, Soil Sci. 103; 225—233.

Bielenski, R.L.

1973 Phosphato pools, phosphate transport and

phosphate ovailabilit.y, Ann. Rev. Plant

physiol. 24: 225—252.

Boor, J.M.U. do

1971 Onderzoek naar do relatie gastheer—halfparasiet.

De beinvloeding van do fotosynthese.

Doktoraalverslag plantenfysiologie.

Boogaart, P. van den

1974 Dnderzoek naar do relatie gastheer—Rhinanthus

serotinus. Mineralenhuishouding en groei van

Rhinanthus oi bloedingssap van mais.

Doktoraalverslag plantenfysiologie.

Coic, V. C. Lesaint, F. le

Roux

1961 Comparaison do l'influence de la nutrition

nitrique et ammoniacale combine ou non avec

def'icience en acide phosphorique, sur l'absorp—

tion et le mtabo1isme des anions—cations et

plus particu1irement des acides organiques

chez le mars. Comparaison du Mats et do

Tomato quant l'effet do la nature do l'ali—

mentation azoLe, Ann. Physiol. vg. 3: 141—163.

1962 Effete de in nature ammoniacale ou nit.rique de

]'alimentation azole et du changement de la

nature do cette alimentation cur le mtabolisme

des anions et cations chez la Tomate,

Ann. Physiol. ue'çj. 1: 117—127.



— 62 —

Dieten, F. van

1973 Do relatie gastheer—halfparasiet (Rhinanthus

serotinus). (]nderzoek naar f'otosynthese,

koolhydraatqehalte en stikstofgehalte, bekeken

in do loop van do tljcl. Dnktoraalverslag

plantenfysiolojie.

Duim, 1. van der

1972 Onderzoek naar de relatie gastheer—halfparaaiet

(Rhinanthus serotinus). Onderzoek naar do

koolhydraot en etiketofgehaltes. Doktoraal—

vorslag plantenfysioloçjie.

Govier, R.N., M.D. Nelson

and J.S. Pate

1967 Hemiparasitic nutrition in Angiosperms. I.

The transfer of organic compounds from host to

Ddontitos verria (Bell) Bum (Scrophulariacoae),

New Phytol. 66: 285.

Hgrtel, 0.

1956 Die Wasserhaushalt der Parasieten. In: Handb.

Pfl, Phys. III: 951.

Heinricher, E

1924 Zum Parasitismus der Rhinantheeen, Ber. dt.

Bot. Ges. 42: 243.

Holder, R..

1952 Analysis of' the process of anion uptake of

intact maize plants.

HelmLlth, E.0.

1971 Ecophysiological studies on plants in arid and

semi—arid regions in Western Australia. 1W.

Comparison of the field physiology of the host

Acacia grasbyi and its hemiparasite, Amyema

nestor under optimal and stress conditions,

J. Ecol. '59: 351—363.



— 63 —

Hofstra,J.J. and C.H. Kiareil

1973 Host—parasite relations in Rhinanthus serotinus.

11. Physluluijlcal 1,iLur-iuLioiis butwuen hoat and

parseite. iioc. Cur. Wee. ReB. Comm. Sump.
Parasitic Weeds.

Hull, R.J. and O.A. Leonard
1964 a Physiological aspects of parasitism in Mistletoes

(Arceuthobipm and Phorariendron). The photo-

synthetic capacity of mistletoe Plant Physiol.

39: 1008.

1964 b Physiological aspects of parasitism in Mistletoes
(1\rceuthobium and Phoradendron). The carbohydrate

nutrition in mistletoe. Plant Physiol. 39: 996.
Janssen, C.

1974 Onderzoek naar de relatie gastheer—parasiet.

\Jeranderingen in koolhydraathuishouding en

morfologie+anatomie rond het hechtingsstadium

bij Rhinanthus serotinus. Doktoraalverslag
plantenfysiologie.

Kirkby, L.A.
1968 Influence of ammonium and nitrate nutrition on

the cation—anion balance and nitrogen and carbo-

hydrate metabolism of white mustard plants grown

in dilute nutrient solutions, Soil Sci. 105: 133.

Kiaren, C.H.

1971 Enige biochemische aspecten van de relatie

gastheer—halfparasiet. Dnktoraalverslag

plantenoecolog ie.

1974 nog niet gepublicE3erd.

Kostytchew, S.

1922 Uber die Ernhrung de:r grflnen Halbschmarotzen,

Bar. dt. Bot. Ges. 40: 273—279.

Littlefield, N.A., H.E. Pattee

and K.R. Allred

1966 Movement of sugars in the alfa—dodder association,

Weeds 14: 52—4.



— 64 —

LonEiragan, J.F. and C.J. I\sher

Hesponse ot plifits tu phosphate concentration
in aoiiition nulture. Ii. Rate or phosphate
absorption and its re] ation to growth,
Soil Sci. 103: 311—318.

Lycklama, :J.L.

1963 The absorption of' arnmonium and nitrate by
perennial ryegrass, Acta Botan. Neerl. 12: 361—423.

Meyboom, H.

1968 Hat transport van organische verbindingen van de
gastheer naar Rhinanthusg.1aber Lamk.

Doktoraalverslag plantenfysiologie.

Ilinotti, P.L. Doris Craig

Williams and W.A. jackson

1969 a Nitrate uptake by wheat as influenced by ammonium

and other cations, Crop Science 9: 9—14.

1969 b The influence of ammonium on nitrate reduction

in wheat seedlings, Planta (Ben.) 86: 267—271.

1969 c Nitrate uptake and reduction as affected by

calcium and potassium, Soil Sci. Amer. Proc.

32: 692—698.

Dkonkwo, S.N.C.

1966 Studies on Striga senegalensis. II. Translocation
14 14of C —labelled photosynthate, urea C and

sulphur—35 between host and parasite, Am. J.

Botany. 53:1142—148.

Rogers, W.E.and R.R. Nelson

1962 Penetration and nutrition of Striga asiatica,
Phytopathcil. 52: 1064.

Schrader, L.E., D.Domska, P.E.

Jung, Jr. arid L.A.peterson

1972 Uptake and assimilation of' ammonium—N and nitrate—

N and their influence on the growth of corn
(Zea mays L.), Agronomy Journal.64: 690—695.



— 65 —

Seledzhanu, E.L. and D.

Galan—Fabian

1961 Nutrition of comman mistletoe, Eiziologiya Rast

8: 547.

We1snian, -..
1964 Effect of NH1 bind NO3 nutrition on protein lovel

and exudate composition, Plant Physiol. 39:947—952.

Woolhouse, H.W. and K. Hardwick

1966 The growth of tomato seedlings in relation to

the form of nitrogen supply, New Phytol. 65: 518.

I
c


