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INLEIDING

Parasitaire plsnton zijn planten die in atsat aim voedingestoffOfl te

onttrtkken ann eon agn. sasthoerplants Hogan paraeitaire plantan vorIen

hiortoo specialo zuigorganen, haustoria genoemd, die kontakt maken met

afleon de xyloem-banon of towel de xyleem— ala floasmabatton van do

gasthoerpiant.

Op grond van bovsngenoernde verbindingen tueson gasthoor en parhsist is hot

duidelijk dat ella hogoro parnaitairo planten water en minoraton aWl bun

geetboer onttrekken. Do mate nlttor narin parasitaire pianten organisobe

flatten van bun gautboer betflkken verechilt van soort tot sobrt. hoUr o.a.

do voljende parasieten is transport van orgenisebo stat van getbOOV naur

parasiet aengotoond; ptjtfl (Oovi.re.a.,1967), flJtMnS

torot4fl% (neybootn,1968), iajgfloa (Rogers en Nolaon,192), 2SES

n.aflS (okonkwo,1965) en !jbiUm (null en Loonard,1963a).

pntit, !hpWfliithMt on jria behoren tot do S amuSe dot ScrophtllarM"

teas, 4romto!PJ beboort tot de familie dor LoranthaoOae.

Eon andero vertegenweordigor van doze Iaatste familie, ShozfltMt20. bleak,

in tcombinatie met varsehillende gasthoorsoorten, niot of nauweliJkS

organisobe stoffen can aim gastheren to onttrekken (mill en Leonardt

1964a). flstzolfdo geldt voor !jact ovonala ! t4Mit1S efl

flgbij beborend tot do familie dot Loranthacoas (selsdzbanu en GflIfl

Fabian, 1961).

bowel duo in eon eantal gevallan eon transport van organioche stat' van do

gastheer utter do parasiet is aangotoond, is hiorinee niet gezogd dat 11A*t

aanbod van organisohe etof door do gasthoer onveranderd door do parasiet

wordt goaccepteard. hoot Mpoitbifl lijlct dit wet hot goval to ziju

(hull en Loonard,196'4a)* doob veer rtn (Okonkwo,1963) en

veer 4ntitea yp (covier,oaa.,1967) is aannemeliik gomaokt dat Sn gte

haustoria eon eterke saisktin en/of snello omzetting van bet aaneb0d4E9

organisoho mateflfl most optroden. Klaren (1971) toonde nor

_________

an dot do samonsteiling van do vrije aminozuren van dote
parasiet onathankelijk is minchien inst uitzondoring van prolinsia flfl dIe

van do gaetbeor
Ecn twoedo belangrijk punt wearin parasitairo planton onderlinge voneil-

ion vertenon is do eigon fotoayntbesekepacitSit. Er zijn parasitairo

planton die nanwelijks tot gnu chiorofyl bezitton; doze planton sun US

zondermoor aengowozen op eon toevoor van organS ache stat yanuit do gaaS—

beer. Voorbnlden biorvan zijni Lathcsa (familie dot Scropbulatiacfle)s
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en do parasitairo vrtegonvoordigere van do families dot OrobanOhaCnO,

RafflosiateaG, flydnora0000 on l3alanopboraOeas (Knyt,1969)t ,jtiJ3m
rentegOn heeft eon eigen fotesyntb060kaflaCitfit, boowol die org lang

i (null •n Loonard,1964b). or endron (Hull on Leonardi964b) en

12E9s.taiaD. (it. Di0t0n1197a01*fatta on Klaflfl,1975) vertonen

sobtor eon fotesyntbeS0kaPa0t0t d&e in dezelfde onto van groatte Iifl

ale die van niot.paraSitair0 planten.
Do Gigen fotoayntbo*OkaPa0itt van eon parasitairo plant en do mate waafln

Mi organisoho stof ann zijn gaathoer onttrekt zullen nornauieliik bet

beterottofe karakter van do parasiet bopalen. Op growl van bevonstastid

teitenmat*riaal is wet duideliik dat do verschillSfldO parasitaire planton

in vorsabifleude mnto ale hoterotroof moeten warden gokarakteriSo*nt*

2r zijn ook hogorn parasitaire planten die omier natnuritiko ta1*ghod4n

woiiswaar altijd pansitair lovon on don cot eon zekere mate van hoteros

trofie vertoflen, wear die in etast zijn bun levensoyo]Ss aliesnettand en

due autotroof to voitooton. Dit geldt veer eon auntal vortegonwoordi€erS

van do S amifle tier soropbulariaoeae, zoals tkt%ntitflL, hflfl3 en do piaztt
waarmoo bet onderzoek op bet Labsratoriufll voor flantenfYeiOtOEiO wordt

uitgovoerd, iaitthS seroint
Iloewol due Rhnaathu in do rest van dit vorelag ook net torts-

weg 'ratolaat" gonoemd, in stat is zijn jevenscyolue autotroof to

voltooion, blijft liii org klein in vsrgeliikiflg inot eon op eon gastheors

plant goheobte soortgexwat. tr gent due van do pastbeGr eon duidoltik

greeistimulorefld* invlosd nit en do vra4g ax***fl die in bet ondersoek op

bet Laboratoriuw voor flatenfysiologit contreal stat, lwtdt den ocki

"Wauruit bestuat doze groetstimulerettdG invioedtP'. IlierbiJ client men zicb

to roaliseren dat do grooistitflulor*fldS invloed van eon gastheor op do

ratelear tan vorandoran in do loop nude lovenscyolus van doze piant*

Men tan bovenstaaflde vraagsteliiflt op eon eantal vorsohillondo manieren

experimefltoet henaderon. In do estate pluMs ken men gaan klJkefi near wet

or vlak nit do hecbting verandort in bet met aboliemo van Rbiaflb}i0. San
rooLb 0LC,rt,k*

doze benadoriflg kleeft eohter hot bezwaar dat (vent niet) uitgemankt Icalt

warden of eon bopaaide, getueten, vorandering fysiotogivicbo betekonis beeft,

torwijl men, ale duidelijk is dat do verandorinc fysiologiseli bolangriik

is, in dit gavel niot ken bepalon of do gemeton vorandoflng an samenpat
- ——

met eon betere greet nit boobting of dat doze vorandering de corsaslc is

van die betoro grant. Zo vend flarefl (1974) dat vl&c no do hocbtin$ zowfl

bet anorganistb ale bet organisob foefaatsgebttite van do rat-.bat enorm

stijgt. Dii bet Itweken van &bJ31° op voedingaopioasinøOfl met too—

namend fosfaat--gehalte bleak wetiewaar dat oak tin hot gebalto aan



anorganisob en organisok foefaat toenain moat dat or toots niet eon

stimulating van do groat optrad souls die optreodt bij boobting van do

ratelsar. fliornit moot warden gokonkludoord dat at nag sMote kompaflentan

—ovontusol tozamen met fostaats zergen nor stimulering van do groGt of

dat do toenamo van hot anorganisob fosfaat on do inbouw .nan in do orga

niache fraktie sisobte bet govoig zijn van eon na do heabting good
funkt ionerend met aboli sme *

Eon tweado mauler am do vraagt "WUWJit bostant do groeistimularonde ifl
via-ed van eon gastheer op £%Msfl1a?" expari-mentesi to bonaderon i-s hot

ondorsooken van ratelaarplantou die onder vorschiilendo omstandighsdefl

alleenstoand sUn opgekwoekt. Hot is in dit vorband belangrijk dat Kiaren

(1971i) beoft govondan dat blosdingseap van gorat (p*i yutitaz) of mats

(zog x) eon stork etimuierondo inflosd hoeft op do groat van do ratolaax'

Doze stimulating flu do grooi door bleodingasap is so stork dat bij regal—

matig nrvorson van do voedtngsopioasing do planton gekwoekt op blt0diflSS

sap, aan hot eind van bun vegetation groat adit is flak toot do bSoOi

hijna net so groot en not so swoar sijn ala gebeobto ratelaurs in netzelfde

stadium van tarn levonsaycius .- floor fraktionering van bet bioedings&30P is

inisachiors nit to vinden waaruit die stimulorondo invlood van bloodIfltVS$SP

best nat.

Eon mooiltjkheid bJ.J bet ondorsook nut bet offekt van bloodingsaap is dot

groeistiuinleronde faktoron., die bij ten gehoobte rateiaar via bet t3austo
nun nun binnon icomon, an button do plant in do voodingsoplossing iordon
aangoboden Edt kan effekten tot govoig hobben die biJ eon gasthoor
rataloar kombinatie niot optreden. Zo kunnon or problomon ontstaan bI.J do
opuamo nit eon voedtngsoplossing van ailenlal voor do grosi bonodidO

not tan, problemen die stab niot sullen voordoen vanneor doze zelf&e
stoffon in toldoando mate via hat haustorium vanuit do gasthoor wordon

sangevoord.

Boido oxparimentelo benaderingon van hot probioern hobban due bun 0eiliJk
Isedon bij do interpretatie van do rosultaten. in kombinatio toegepSt

sullen so olkuar sobtor komplemontaron on wedorzijd vorsterken.
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DOEL VkN Hfl ONDIERZOEK

Hot ondorzook dat in cUt verelag' bosehrOVefl is, nit ujteen in twos

edeeItGU.

1. Omdat lUaren (197k) had govonden dat bet fostaatsgebslto van do rate

last na beoliting stork emboog gast, was bet interossant em to bolCiJkefl

in hoevorfl dit oak bet gevat was veer audere anerganisobe eleinontefl.

Gakekon is nat do gobaltes van Na, K, Ca, Mg on PG71 in niet— on poe—

geboobto nteiaatS.

2°. Thals reeds vormeld heeft KiarOzi (197k) gevondon dot jodingS$aP do

groot van do ratoiaar stork stimuieert* 1k bob an goptobeord door

fraktionoriflg van bet ioedtngSSaP sen indruk to krijgefl walks takt*r

of komplox van faktorsn verantwoo-rdeiiik is voor do grooistiinnt*tondt

invicod van bloeding385P op do ratoianr.
Dobaivo water on tntnoralon bent bioedingSSaP oak organisohe verbin-'

dingen, wuarondor suikere on aminozurefl. Tovona is bokend dot in

bloedingesap grooistoffon zitteflt zoals cytokiniflos, gibbsfllLiflOS On

groeirornstoffen. Van close grusistoffan is aannezneiiik ernaa1ct dat so

in do wortol wonton goprodu000rd en via hot zyleern noar do spruit

warden getransportoerd (sies Atkifl,e.a,1913). interaktief5 van doze

grootetoffen net do notabotisebo machinerie spelen eon belangrtikfl rot

bij do normato, vegetation greet Van sen spruit (Pbiiiips,1971) en

bet was dattrorn interoseat ow to bokijkSfl at do sffekten waron van do

groetetoften in bioodingssBP van nia!s op do grosi van

__________
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MATE.RflLEN J!$ METLIC DEN

3,1. Gebruikte planten.

A2.e parasitaire plant is bij dit onderzook zcebruikt hiflaflthM JflQtUS

(!pM-i') ikQnh1, do grote ratoluar. Doze word al of niet in koabinatto

8ekweott met flg4um S (nr. pnfl), gent.
Year hot vorkrii6on van boodingSBaP is gobruik gomaakt van !

(Yaw. ma!a.

3.2. Hot kwekon van do rato].aar.
Veer hot bepalon van do gohaltot man Na, K Ca, M on?Ot in niota en$aSessssas ,.naansswa Leans sans a tw.a an
goboohts rat elasre warden ontkiomde zaden van ffl*ijnthu* —kieming vend

55
pisats door do zadon gedurende 2 maanden op eon stuk tocbtig tiitreorpapiea

bSJ 1°c in bet donker to inkaberen— gepoct in plastik potion gebee). gevuld

met "kakeThot"—grofld, eon leemlioudond dekzand. Doze grand last zioIi
gemakkoliJk uitspoelen zodat Jo do wartols sender tool vorofltreifli€iflSOfl

taint cogotort.
4 rateiaarzadon warden gapoot in eon pot met ten diameter van ±12 cm. en

eon hocgte van ±10 cm.. Eon week na bat poten van do rateiaars word naaat

elk kiernpiantje van con rateluar oon'ontkieftidO gorstokozrel gepoots Oat—

ffltreerpapierb&*29'
20—25 dagon in hot poten van do ratalaarzad*n treedt beohting op.
hechting van eon bepaald ratelaatplimt Jo is opgetrodon i%ita voigend*
gebetirteniseen at to leiden:
10, Do bladoran warden van donkergroen i4ehtgroen
z. Do plant neemt binnen ten dag stork in groat to too
flak voor hat moment van oogsten wordon aantal bladparen, c.q. blEtderefl

en iengtets bepanid van ails pianten. Vervoigens warden do piantsfl viak

baton hat grondopporviak atgeknipt en gewoØon. Hierbij werden do aptuiten

van do geheobto raelaarS vorder in dAt versing aangoduid ala flts

gosaheidon van do spruiten van dè4t(itageheohto ratelsars —verder itt dit
versiag aangoduid ale RX. Do ratelaarsvruuten werdon dan gsscbeiciefl Is
bind— en stengoi+oot3rlonamateriaal. vat afzonderliik word gewogen Ott

vervolgons 1$J —200C in lucbtdiobt atgesioten potJes of plastik z&tJe5
word bewaard.
Vsrvolgens warden do wcrteis uitgespcoid, waarbij do worteit beboreUdO bij

do lCespruitofl wordon geechoiden van do wortais beboronde bij do

epruiten. Sominige RtnwortelS bleken tech baustoria govormd to hebbon op do
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wortals nu do goret: dose wortole sullen verder in dit versiag ale

worden aangedutd. Do ovorigt UtawortelS, die due goon banetoria hadden

gevorad, sullen met 4 worden aangeduiit.

Lie referentis zija bij dit experiment ratei-aar en gent eileen opgekweSkt,

van elk vior in eon pot. Doze referozitie planten aullen in do rest van dit

yes-slag wonton aungeduid ale C, reep. C. teusiotte ziJ flog çvermeld dat

0 in dit versiag ettat year eon gerstoplOflt die apgelcweekt is in eon pot

wear ook ratelnars in standout Doze notatie zegt due niete oVer bet felt

of do gersteplant boparasitsord worth
Veer do bestuderit%ft van hot of fekt van bodiflgeSW werdert ratelaapPlaflti**

in nterkultutir opgokweGkt. *tiortoe warden ontktstnd* rate) anaden Op 001%

"gerstobak" geplastet die 10 liter %n 09gjnasvoedingeopt0si.Th bevatte.

Do voedingooploesinS word geflreezd, waarbij bet verdaflipto water rogelinatig

word aangevuld. Na I week word do voedingsOPiOfliflø vernnt. Ondat tie

ongoveor 2 wokon in doze bait eon storks algengroti optrad warden do

ptantjes overgosat op cytiudriache persp*X vaatjes met 100 ml.. versa

03jndvoedingsopt0S*t11C* Do vuat joe waron voorsisti van eon afvon' in do

bodomp eon vulopenins on twa sijbuiazt voor bet doorleidan nn luobti so

waren omgovefl met ondoorziohti€ swart plastik on algengrosi in do voedings—

oploesing togon to gaas. 12 plantJes werdon in do nit eparingen nit hot

dekeol beveatiSd met son mongfll van nestinG an bijenwas (;i w/v). In do

dante week kregon 40 plantJoe nog twa mast eon verse }n floagiand-voodinsS"

oploasing nangebodon, voordat so, tan so 20 degas end waron, ann do

v*refltiil*flde bebandsliflgGfl wonton onderwOrpen. Do vereobilleitde vaatjes

sijn biorbij gonunmord overeonkotflsti€ tie
j4jflgeflpfrflitti0 die as bent—

tent in togenstelting tot do net Joe I tIm 8, wear de plenties op de

dag sijn epgosot, sijn de vaatjss 9 en 10 pas op do 160 dag van pianties

voofliefl.

Van elite j0e4ingssapfraktiS was 300 ml. bosohikbaar voar bet kweken van

6* ratelnars. Ann elko fraktie word 30 ml. floaglaud_YO0dinfl0Pl0&*h16

(+ni4nPO4) oegevoogd, yeas-na do verks-egen 6o0 ml. voedtngSOPtOSSthG word

yerdeeld over 6 erlenmeijers van 100 ml.. Doze erlennioijere wonton genum—

mord a t/m t. Net voedingesohefla voor do vaatjfl is nergogeven op pagina

7. iiierbij moGt wonton opgeinorkt dat 6* vaedingsopl000iflSott g, b en S zija
verkroflfl door op dag 35 do oplossingen a t/m f to 0poolefl". bet volume

east to vpflen tot 00 ml. on bierilit dfle erlenmeiiors, g, h an I, to
tallest snot elk 100 ml..
In eammige dingssaptflktt00 tract grooi van baktot'iSfl op bij bat go—

bruik sb ydingsoplossing voor do plant. Voordat doze fraitties dwz jpw

nieuw nan do plant warden aangebodefl wonton sij "gestorilieeortt0 door



Voedirtgsachenra veer do vant Joe a
Ida8 voodinseoploasir dog voodingooplossing (dag. voedingsoplOssifl8

21 a 28 d 33
22 b 29 a j6 g
23 a 30 f 37 Ii

24 a 31 a 38 Ii•

23 b 32 , a 39 1
26 a 33 r 40 s
27 a t

zuiddel van contrifugatie (sonau. R02a13 centrifuge, Ss34 rotor, 20 tutu.,
t00OO rpm., 2°C).

Teen tie plantjee 4t dagen owl waren ztjn a op do reeds bescbx'eVOfl wijze
gooogst, Tovens sijn teen do gebruikto veedingsoplossingen g, Ii en
do overgeblavea 300 ml. van do voedingsoplosaingan a t/m f "gepOOld" en
bøt volume wear aengovuld tot 600 ml.. Op daze oplossing, verder in cUt
verala8 aungeduid ale gebruikte voedingeoplossing, zijn bepalinsen
uitgsvoord

fist kweksn van de planton vend floats in sen Iclimaatkawor, Tie daglengte
badroog t nur net eon liobtintnsjej van 20.000 mx. Gedursiade do dog
bedroog do tomperatuur 20°C en do rolatieve voobtighoid 6(S; "s naahts
was do temperatunr 130C en do relation nohtigheid. 7fl.

3.3. Hot v*rzamajen van bloedingeaap.
Van ongeveer 6 week ends masplanton, opgekweetct in waterkultures OP Oøfl
In floaglandsvoo ingooplosoing in do Icas, word do epruit 3 & 4 cm. bonn
Us wortola atgeaneden, Op tie stomp werd eon stukjo uitgokookta rubbers
slang beveatigd, Do verbinding tussen slang en planteastongel word
omawaobteld met eon stuk verbandgaas, godrenkt in eon papje 'fafl CA 37,
eon alginast ("smastia impression compound). Op doze mauLer ward do
verbinding tuseen slang on plantazzstongoj lucbtdialzt an due ieflVrii ftfs
gnloten. Op do slang word eon rubber stop boveetigd waardoorlioen 0012
glazozi buisj*, no aangobracht. Pit buieje mondde uit in eon van to voren
gostoriliseercie erletuneijsr wearin bet bleedings sap word opgevnng°fl.
Cm vsrontreinigjp.g van hot blosdinzaaap door baktoflUn zovobi inogclijk
togen to gaan, word bet bloodingasap minstens tweonzaaj. per dog nit do
erlenmoijer en nit do rubberemang afgetapt en dirokt ingavrerea. trod
toots bakteriogroej op den word cUt bakterieel vorontre&nigcie bLOCdin€e
sap apart bewoard. fist opvangen van hot bloedingasap, godurenda itS nut'
na hot atsnijden van 4o spruit, vend piaats in do kas



—B-

3. ?s. Hot fraktionOtOfl van boødiflg8$a1.

Bloodingssap is gorraktioUeOnt voiE3eflS 4, procedure van Atkin.O.Ct. (1973).

Alto nit hot bloediflcsO*P geBxtraheettt0 stoff en zijn aiteindeltik weeZ'

opgenOlflOfl in aqua bidest. en wet in eon hoeveolbOid die even greet was ala

do hooveelboid ioediflgS8OP woar ze oorspronkeliJk in aanVeZiC waren. Fe

pH van afle fraktioo is op 5,.3 ebraeht, dezelfde pH die eon ?n+1nP02

uoagland_vo0din0Pt0S0 bezit.

Do volgonda fraicties zijn nit hloodtht8aP geta0100'tt

a. drooggevroron odingsSaP, onoploabsar in BtZt methanol (fljsti )

b. drooggevroren bloedthgSSaP, oplosbaat in &O methanol (jjflo )

o. fraIctie 3, pH 8,5, ethytacetriat optoebsar (jtte j)

d. fraktie :, pH 8,5, othylacotant onoploebsar (flajti ,)

a. fraictis , ph 2,3, othylacetUat oploabat¾r (flcjJa ñ)
f. fralctio 5, pH 2,5., athyl000taat onoploeboar (tte a)

Uiorhii trioot nag worden vernold dat traktiO 2 niet goheet in water wilrle

optossen, odat deo fraictie in do vorn van eon suapensio atm do plaflttOXt

is gegovOn.
Under fljc to J zat in dit versIng volledig bloedings sap wonton vorstaan.

3.5. flepaling van bet droge stof gehalte van ptantac3rdie; materiaat.

Hot droge stof celmlto word bepaald door eon hoeveetheid in viocibaro

stilcstoi' fljnL;ewrovefl
plantonnateriatt to wegen in eon van to voron ge—

droogd weegflosio. Bet materiaal word vervolgene goduronthi minimanl 5 mar

Mi 100°C in do ateof gociroogd, waarna opntoutit hot gewicht word bapanid.

3,6. Deetruktie.

Voor do bepalinB van g&mltee van toteal Na, K, Ca, Mg en °h in plant—

aerdig matoriaat en in bjo0dingSsft word dit ala volgt geueatruoerda

ongeveer I gram (veregewicbt) in viocibare stikflof fijngewx'eVen plttnton

matortani —of ongevoor 5 ml. hloedingoS4P werd in eon dotruktie1COtf

gobratht hieracu word toogevotgd 10 ml. deetruktiOVlOOiStOf (16 volume—

delco zwavetzuur (e.g. i ,84) onder Icoeling mongen met a4 volurnedolofl

salpetcrzuur (e.g. 1,'4h daarna I volumedeel perohloorzut*r (e.g. 1,67)

toevoegen). Hot mengsel ward ondor verhttting gode5truOerd tot kleurlCOS

dit dostruoren tot kIourloes tutu warden voreneld door at en too aalpot0r

zuur (s.g. 1,4) biJ hot truktiomengSfl to druppolen. Ala do inhoud 'van

do lcolf kiourloos is geworden word nog 10 minutert door verbit onder ant—

wikkGliflg van wit to dampen.
Na afkoolOfl word 20 ml. water toeevoogd, hot goheel word don atm de Look

gobraoht on men bat enkolo zninuton doorkoken. Na afkoelen word do Inhoud
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van do destruktiekoif kwantitatief ovez'gebraciit in oon rnaatkott van 100

ml . Na rnonging word hot govormde kioelzuur at&efiltrserd over eon

A SC1IZOXChGZ' on Sohtlll filter, no. 3B9, blauwbanci. Hot filtraat mu word

aobruikt year do bopalizig van Na, K, Ca Ng en
Al hot veer do destruiztio gobruikto glaawork is acixoonenaaHt door hot
oorst gdnrendo minstons 21inur in oem bak mot verdund outzuur to loggen
en hot vorvoljona good met loidiwwater en douiiwator a to apoolen.

3..7. iJopaling van ?a, K., Ca on Hg.
Hat cutler 3.6. genoemdo filtroat word voor do bepaling van Na en IC verdund
met eon oploosing van 2, (v/v) twavetzuur; veer do bepaling van Ca art Mg

warden ala vordunningsvlooistoffon gnbruikt eon eplossing van 2 (v/v)
zvavoizuur on eon oplossing van 2,- (v/v) zwavoiuur bevattendo (w/w)

La(N03)3. Dot filtraat word voor do hopaling van Ca en Mg zodanig verdund
dat do uitoindolljko koncontratie La(N03)3 2 (w/w) bodroeg.
Do koncontratlo van Na, K, Ca en 1%' in do verdunde oplosoingon word bspaal
door van do2o olemonten do atomaire absorptie te meten. Ulervoor is go—
bru:Lkt do A Al 20 Atomic Absorption Speotrophototuetor, Varian Toehtron
Instrument,

3.8. Xiepa'tnC van fofaat.
Veer do hopaling van tosfatvt voeat hot envIer 3.6. genoemde :tittraat cent
op pit 2,5—2,8 warden gabraobt. 1-liortee word eon bapaaldo hoaveeihoid van

hot filtraat geneutraliseord met gekoncentroerde ammonia, waarna mat 6N
zwavelzuur do p11 op do juiste waarda word gohracbt. Vervolgeno word hot
op pH gebrachte monster aangevuld tot 30 of 100 ml..
Iliorop ward mu eon fosfeatbepaing uitgevoerd volgons Chen,Jr.,e.a. (1956).

3.9. •Uepaling van uitraat.
Do ]ioeve-alhoid nitract in bloodingasap is bopaald volens do tnothod
hosahrevon doer }iuiaphriea (1956).

3.10. liopating van suikora.
Ret totaal koolhydrnatgohalte van bloedingosap is bepaald met hot anthroni..

ruagens volgons Fales (1951). Ala ntwutaurdoplosaing is gebruikt eon

oplossing'van glucose.

3.11. flepaling van do golaLdbaarheid.

Do bopalingen van hat gelaidbaarheidsvermogen wordon uitgevoerd met eon

goloidhearhoidamotor, typo CDM2e (Radiometer, Kopenizagon). Do



alOe

e1eidbaarh0td0t0tGt nsa verbofl{iOfl met eon gotsidbaflrlteid000ht type CPC

uk, met eon celkOflStBfltS van o,67 cm..

be
g0j0jdb*ariteiI0Pt0ttOt1 werden bIJ een konstflflts tornperattmt van 23, 3°C

uitt5oveord *
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p4.1. Deputing van Ma, K,. 0*4 MA3 on PC4 in gent en in ratolaar

Do pl.anton sUn ondor vriJ stoobte ometandighodon epgeroetd. Lie radon

biervan was dat do kl4maatkarner in do goholo grosiporiodo niet tunktio
neerdo soats nader 3.2. op pagina 7 is aangogevon. flit reaultoorcle vault

in son to bogo teinporatunt eon to bog. retatiovo voobtigitoid. Dovondion
heat t, vermoedetijk ovenosne gaduronde do gobelo groeiperiode, do Liobt-

intoneiteit stoohts 10.000 tnt bodragon.

Waarsohijnfljk met name ten gavolge van cia to hog. rotatiove toehtigboid

waten do punton van somnigo biaderon van eon aunts]. ratotaarpiantort
donkergrije on oiijmeris (nokroso). These sleobto "kiirnatoiogiaehe" oxnatan—

digbedon uitton slob onk in do 'rooi van do rateiaars na heobting. In eon
aental govailen trad do aerate dug na heabting nag wet eon flinke groei
op, doob do grosS nant in do daaropvotgendo dagen stork at. lilt do rest

van do resultaton sal sitter biijken dat in do innate govatton hoohting
niet resuiteeflo in eon toenaino van do grosS.
In vorband met do aiochte groat zijn do piantan pus geougat 24 wokon na bet
poten van do ratolsarsadon. tn total sijn 301 ruteiaarpinntjos onderaocht
die suntan inst gerstpianten in en pot stondon. 62 hiorvan (zi%) wordon
nan do band van do sprait ala ii" booordeetd. Van 51 van doze R+_pianton

werden do worteis uitgsspooid; doze bieken alieniani Mn of meordere
haustoria gevornid to hobben op do worteis van eon gorsteptant. Van do 239
ratoluarpianjes die ann do hand van do spruit ate warden boonrdaold,
word van 61 nernpiaron hot worteistelsei uitgospooid. 33 biorvan (87%)
bloken haustoria gevomnid to bebbon op do wart-ale van son gerstoptant sUit

+ 1 +waron due Rroflehss on sloohts 8 oxompiaron (iy) fiat, Unwortols. Van
do geheio populatto van 501 plantjoa was dun 90% gsbeoht.

Zn tabet 1 op pagina 12 siJn nit auntat groeiopbrengston vermold van do
biJ cit experiment gebmnikto rateiaars en gerstopianten. Rot tussen

baakjoe vormeide slat op hot auntat pianton vaarop do desbotroftondo

waurdo is gobaseord. Voar do lengto en hot nantat bladeren, o.q. biadparon
is tovous do sproUting borekend. flierbij is aungonomon dat doze sigen—
sohappon nornast verdooid ziju. Figuur I last do traquontio diarammon
zion tour tie tengtos van iL., fl'- en ift.ptanton, tignur 2 'voor on
c..pianton,
lit tabot I bfljkt dat do fltpianten op hot moment van oogston nsgonoog
golijk in fgrootto, gowicbt e.d. zijn nan do R±apiunten, ondanks hot felt

dat 87% van do mutate groep gehooht was. Erg dutdeiijk zijn do
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Pabst Is Grooiopbnngston van ratelaa— en gsrstptanten. Ails waarden zijn
borekond per .________

_____ _______ -

Opinerkingen bij tabol 1: 1 • Be rosultaton van do wortela in do kotom wider
i4 ijn gebaseerd opRsvortelsj 2. Voor de:rateiaar is bet drogs etot
gehalto van btadmateriaal bopsaid; bij dc vordere borekeningon is or van

uitgogaan dat cUt gehaite oak gold toot do hole !!tUit; nbnttet bopaaid.

versohillen met do ft'Lpianten, Opvallend is bier do atname van hot dregs
stof gohaito van do spruit no hoohting; dit is oak reeds govonden door
v. Distort (1973). Ondanka dit lagers dregs stat gebalte is hat drooggowicht

van do spruit van R'planton tech son taktor Zx so boog ala die van do
on Cnplanton.

1

Hoowel do ratelaarp antjos nag vriJ klein waren op bet moment van oogsten

ço5' is toch at wet eon etfokt van parasitoring to sian ann do gastheor. Ots
+schoon do veragowiabton van do G en do 0 sopruiton golijk waren, was

/ bet droogi4oiit van cia Utepruit (door eon lager dregs stat &eliaxto)wat
lager dan dat van do Gspruit. Hot drooggewicbt van do &swortels was
nltter eon taktor 1,5z zo haag ala dat van do 0—wortola, wat voor do C
roculteorde in eon hucore spruit/wortel verhouding.

hit tabel a op pagina 13, want de gehaltes ann Na, K, Ca, Mg en PC4 per
gram vorz,gowioht on per gram drooggowiobt voor gont zijn weorgegeven,
btijkt tevens eon ottokt van parasitering. Voor K en PD4 ziju do gehaltee
per groan drooggowicht hager in G' den in C, voor P04 snot name in do

blodaren.4.bladerers
a

lengto (mm.)

• +1Ru.

5,3.0,6

vengewicht spruit

4,9+0,6 5,2+0,6

(mgr.)

3,0+OjB

(kj)

260+ao
(43)

430
(39)
350

(34)

1,2

versgowicht wortel

3 *0±0,1
(76)

270.20
(76)
440

(44)
530

(56)

0,8

(tngr,)

Yengewioht

(62)

27+4

(62)
90

(61)
57

(si)
1,6

(239)

19+4

(239)

33
(227)

(53)

vsrsgswioht wortol

vetseflatbl4&L4.

• ('73)
20+4
(173)
35

(173)
37

(as)

0,9

S

0,9

Sversgewicht spruit

% drags stat sppuit2 hLtct

drooggowioht spruit (mgr.)

7 dregs stot wortet

drooggowiobt woflol (mgr.)

4roogiewicthtspjt

13,1

6,1

21

11,7

52

6,i
54

0,81

10,5
9,3
rib

rib

droogwiebt wortal.

0,71

13,3

4,!;

rib

rib

0,72

13,4
4 a
rib
nb

2,6 1,6 rib nb nb
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tabel 2; Minernalgebaltee in blad en wartelmateriaal van gerst.

4-

C C
blat! wortel blat! wortal

K

mg. 1g. vorsgewioht

rng. 1g. drooggevicbt

ug. per plant

4,7 0,8

33,7 13,1
2020 281)

4,6 1,3

39,1 21,7
2020 690

Na

mg. 1g. varsgewiobt

mg. 7g. drooggewtobt

tag. per plant

1,.) 0,7

11,7

560 21+5

1,3 0,7

11,1 tl,2

570 370

Ca

Mg

mg. 1g. voragewioht

mg. /g. drooggewioht

tag. par plant

1,4 0,5

11,0 8,3

600 175

1,5 0,4

11,7 6,0

650 200

mg. 7g. veragewioht

tug. 1g.. drooggewicht

ug. per plant

0,4 0,13

3,0 2,5
174 53

0,4 0,13

3,2 2,1

176 69

P%
tug. /g. veragewicht

mg. 1g. drooggewtoht

ug. per plant

2,2 0,8

16,5 13,5

930 288

2,6 0,9

21,9 13,8

ii4o 430
N4L: All. getallen zijn do gomiddelden van twee bepalingon,

tabol 3: Mineraalgohaltes in bladmatorteal van do ratetnar,
+

K

ing. 1g. Veregswictt

mg. 1g. drooggewiolit

iag, per plant

3,55

41,4

139,9

3,70

42,9

i36
7,33
70,0
535,8

Na

mg. 1g. versgowiobt

tug. 1g. drooggewieht

tag. per plant

0,07

0,53

1,8

0,12

0,87

2,8

0,33

5,06

58,6

Ca

tug. 1g. voragewieltt

mg 1g. dtooggewioht

tag. per plant

4,23

31,6

106,6

3,45

25,8

80,8

1,99

18,9

145,1

Mg

tug. /g. vorsgowioht

tng. /g. drooggewioht
tag. per plant

0,36

2,7

,i

0,35

2,6

8,2

0,39

3,7

28,4

P04

mg. /g. Voragewicht

mg. /g. drooowioht

tag. per plant

2,27

17,0

57,2

3,10

23,3

72,6

4,03

38,5

293,8

N.fl. Alto gotallon zijn do gemlddolden van twee bapalingen.

C N.
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spruit— torwiji toot' Ca goldt dat hot €obctlte per gram drooggotdoht in do

wortol juist lagor j in? dan in C. Belcijken we do plant ala gehoel

dan zion we dot G on C zowol in do woflol ale in do sptutt ongoveer

ovonveel Ca bevatten; do totals hooveolboid K, Na., $g en PD11 in do wortol (

van? ligt ve3. boger dan in do worto]. van C. Toot PC14 geidt ait tevens (

voor despruit. Zn fluur 3 siju eon aental gegevens nit tabol 2 in do
von van blokdiagrwnmsn woergogeven.

Tabel 3 lent zion boo, met uitsondering van Ca, no beobting do minotaal—

gehaltes in bladmaterianl van do ratolaar oltthoog gaan. Hot atericat geldt
dit voor Na en P0k. Kijken vs nan do hole plant dan Zion we dot do totals

:' hoeveolbeid Ca in eon flsaprutt tech nog begat in don in do ftesptuit, dit

ondanka hot 2 oit dat do hooveelbeid Ca per gram drooggewioht in do

spruit son taktor i,7z so tang is ale in do Rsepruit. In fignur 4 sUn

nu aantal gegevena uit tabol 3 in do von van blokdiagrammen weetgOgetGfl.

4.2. Analyse van bloedingsaap en Van do bloedin4Jssapfraktioa.

Analyserosultaton van blosdingasap van mats en van gnat stoan Vnwiold
in tabel 4.
tabol 4t Xoncentraties van onkelo atotfen in blosdingasap van mate en gnat

mats gent
Na (mgr./Z.) 3 6

K (mgr./l.) 530 330
Ca (mgr./x.) 60 102

Mg (mgr./l.) 33 26

NO3

totati. PO

anorganiech PC4

totaal koolhydraat

(mgz'./t,)

(mgr./l.)

(mgr./l.)

(mgr./l.)

1446

431

375
104

sib

133

it

sib

Opmorkingenbij tabni. 4: Site getalien zijn do gomiddeidon van twSe
bopalingon; nbaniot bopoald.

flit bovonattande tabel biijkt dat IG van hot toafaat in bloodingesap van

mats organiach gebondon tosfaut is. 'Toibort on Viebe (1953) vondora aat in

bloedingesap van gent tot 20t van bet foatast uit organisob gebondefl

fostaat ken bestean. Maizol,o.a. (t956) identificoetien do bolaugrijkMte
organleoho oofaatvorbincling in bloedingsaap van gent; bet bleak
pbosphoryl.cbojine to ZiJn.

Hot vorloop van do fraktione:ringaprocoduro van bloectingasap tan maiis is
analytisob gazien vrij aummier bekeken. Op grond tan do gevoigda traktiones
ringaproeeth*vo mag aangenomen worden dat £raktio 4 specitiek de cytakininea



bevat en traktie 6 speoitiek do gibbnreLiines+roeiremotoff0n. Tabei. 5

vormei.dt van do versobillende tnttes do koncentratie tan anorgaititOll
fosfaut en do goleidbaarboSd. Tar vergelijicing is ook do goloicibsorhOid
en cia toataat—konoentratie van eon Roaglandsvoodingsopiossing (*n+1nP011)

vortneld.
Tabal 5; Fostaat1concentratie en gsleidbaarbeid van_bloedtngsnpfrelctiO8e
traktià no, - goleidbaarbeid (mikroatho) tug. fostaat/l.

1 1950 1*08

2 1o 116 v

3 131*0 192

1* 85 8

3 11*00 170

6 108 5

? 1700 1711

*n+lnPO4 251 48

4.3. Grosi van do ratelaar op gofrctktioneerd bloedingasap.

Zoale reeds owlet 3.2. op pagina 6 is vormeld trod In eon aantal 'van do

Hj cUt experiment gebnikte voedingoop].oesingen groei van bakteriZfl op.
flit was bet gent in do voadingsoplessingen in do vaatjos 1, 3, 5 en 7.

flit zijn tie voedingsoploseingen waanan we op grond van do govolgde
fraktioneringeprociedure Icunnon verwaohten dat so suikors en aininozuren

bevatten.

Grosi van bakteriVn glng gopoard met eon swart wonton van do wortni.s,

beginnond biJ tie wortoitoppon. flat sterkot gold cUt coot do wortots van
do piantjos op vantje 1, die helomoal zwart en elijmerig waron. ED trod
wet vorming van niouwo woflola op. Qok in vaatje 3 was nog eOn groot
godeotte van do wortele wart en sitjmorig; ook bier trod vorming nfl

itiouvo wortela op. In do voodingeopteasingan in do vaatjee 3 en 7 trod eon

winders greet van bakteriln op den in tie voedingeoptoesingen in de vaatjos

I on 3. Be wortota van do plantjes op dose vaatjos zagon or dan ook betsy
nit, boawet ook bier swarte en bruino plekkon in do wortete to ziefl wann.

Vaatje 6 got eon fence alijmvorming tendons do wortols van 4* planties Sn

op do wanden van bet vaatje to ziont do wortels waren niet zwart. Groei
van bakterin was rnikroskopisob niot woarneemboor, todat verstiJmLn&t van

do wortela veroorwaakt lijkt to ziJn door do speoifteko van
voedingsoptossing 6. Do apruiten van doze ptantjeo •sage:n or tel. utti duaflne

ernalie, geelgroone biaadjos, do onderste biaadjes waren salts heieaiaCti

geet met recta nervon, torwiji tovons do stengel. rood gekisurd WOSe Er trod

vrij vest bladvat op on ails cotylen waren verdord.
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Tabet 6: Oroeiopbrengston van do ratelsar op gefraktionoerd floedingssai'.
Alto waardon zljn berokond per plant,

vaatJo no. 1 2

io,2÷o,6 ii,3i,5

3

bi. adparen

lengte (mm.)

versg. spruit (mg.)

vere. wertel (mg,)

voreg. wortol
i0LW.k!t

(to)

(to)

329+25

(in)
84

(to)
1., 54

0,82

19,3
24,9

14,3
12,2

2, o*

(io)

53:11

(io)

172+72

(to)
176

(io)
0,98

0,77

22,5
38,7
9,6

16,9

2,29

10,2+1,3

(1)

(ii)

(ii)

89

(11)

3,64

o,84

19,6

20,6
10,8
9,6

2,98

4

10,9+1,9

(to)

(to)

161

(to)

169

(b)
0,95

0,80

18,0

29,0

10,5

17,7

1,64

5
9,0+2,3

(9)
33:10
(9)

173.73
(9)

93
(9)
I ,86

0,85

17,0
29,4

10,6
9,9

1)

6
10,11,1

(7)

6÷8
(7)

99.19
(7)

38$

(7)
0,53

0,79
t) 9Ic-

on

10,6
19,7

1,12

verag. spruit
% drogo etof3priuit
droog. spruit (mg.)
%droge stof wortol
droog. wortel (mg.)joo.sit
droog. wertet
vaatjo no. 7 8 9 10 1/3(8+9+10)
bladparen

lengto (mm.)

vorsg. spnUt (mg.)

verag. wortfl (mg.)

annafl
tong. worteltraJ4
veng, apruit
% droge stof spruit
droog. sprutt (mg,)
4 dregs stof wortel
droog. wortol (mg.)

droog._wortoi.

9,6+1,6
(8)

(8)
224+110

(a)
95
(8)

2,36

0,81

16,1

3i5,t

11
10,5

,44

9,1:2,6
(to)

41+13

(to)
201+78

(to)
137

(to)
1,47

0,81

21j0

4a,z

12,3

1,9

2,50

9,1÷3,3
(to)
41:20

(in)

173+116
(io)

t ale

(to)

1,40

22,3

38,6
11,5
14,3

2,70

8,4÷2,8
(ii)
36+14

(it)

165+79

(it)
109

(it)
1,51

0,84

18,7
30,9

12,1

1,2

2,34

8, B2 , B

(n)

39:16

(st)
179+90

(31)

323
(31)

1,46

0,83

20,7
37,3
12,0
14,8

2,51

Opmerking hiJ tabel 6: Hot droge stof van do epruit is bepaald
droge stof van bladmateriaal; bij do verdore berokeningen is or 'USnuit
gogasa dat dit evengood gold voor de gebele spruit.

ts list
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Do voodingeopiossingen 2, 4, 8, 9 on 10 €avon geozi grooi van hakterjUn te
zion. Do wortels tan do plantjea op doze voedinsopLossingen aaen or da
ook good uit PB pianten op vaatjo It hadden eon nor stork vertakt wortoj
steiset. Doze wertots hadden pseudehauatoria evorrnd, eon versehijnsfl
dat ook door Etaren (1974) i ns?geno en bij groei van do rateloar op
toodingeoptossingen not kinetine, eon niet in planton voorkonende stof
met eigensohappen overoenkonasad wet die van cytokinines.
In tshel 6 op pagina 16 fljn eon aental groeiopbrongaten vermold van do
planten op do 10 verachillende vaatjes, Thason kaakJt8 stan venneid hot
aental ptanten waarop do desbotreffortdo waarde(i gehaseord. Voor bet
aantal bladparen en do lengte .n bet gofloht van\cla spruit in do sproiding
borekand, waarhij or van is nitgogaan dat doze oiiflosobaPPon norinsat Vera
doold zijn.
Opvajjend in tahel 6 in do nor erote variatie dit de plantjes op 6n
vaatje vortonon venD ten bimpaaido cigensehap. flit maakt hot rnoeilijk om
nit do govondon gomiddolden vornutwoord konklusies to troickon, liter korat
n bij dat, seats reads eozed, do wortels tan do plantjoa op cis vtiatjos
1, 3,3 en 7 in etoebte konditie verkoerdon, wat ongetwtJfeld Zijn invinod
beef4 gobad op do greet van do betreffendo piantjea. Ditz&Scla colclt ook
voor do wortele van do plantjoa op vaatjs 6, honwel do oonaak vn do
sloohte wortols daar vernoedolijk eon antlers was..
Do sleobte gr*eiomatnndighedon in vaatjo I waken bet onrnogelijk on do
plantjes, gektreekt op voliedig btoedinsssnp, to gobntiken ale referentie
veer do plant Joe gokweekt op fraicties van bleedingssap. Ala onige ref CDGne
tie btijven dan nog over die plnntjes dis tcekweekt sijn op t+1nP04
floaglandnvoedingsop1oasing flet is hierbij van belang to wenoreren dat do
vaatjn 9 en 10 twee dagen later zijn opgotet awtgozien do groeiopbron
flea van do plantjn op do vaatjee 9 en 10 wat lager zijn dan die van do
plantjes op vaatje 8, is bet bet baste on eileen do weardon van do plantjeu
op vafije $ ale referentie to tobruiken,
Gebruikon we vaatje ate referentie den zion we dat in geen van do vaatJoc
eon poettief effekt van blosdingesap of fraktioe dearvan te bospouren is
op hot drooggewioht van spruit of wortel, Eon uitzondeflng hiorop vorrnt
missohien bet wortelgefloht van do plantjes op vaetjo 6, hoowot dit door
do etijmvornttng rondern de wortols inogoiijk vat bong uitgevatlen is.
In eon aantat gevalten is e1fe sprako van eon negat.ief efekt van blee—
dinRseepfraktjes op do groot. Dit geldt met name toot fraktie 6, wear bet
spruitgowiobt von do pi.antJes eon faktoi 2* so taag is ate hot spruttge-
viola van do plantjes op veatje 8. itt lag. spruitgewivtjt is mode do
oorzaak van do lag. spruit/wortel vorbouding van doze piantjoe.





In 1 ignur 5 atJn eon aantal gegevons nit tubal 6 in do vnrrn van blok-
diagranunon weergegovon. Met narue iJn die groothoden weergeeven die stork

veranderen btj heohting van do ratelaar, zoals vorsgewicbt en drooggowiaht
van do spruit on hot droee etof 'ehalte. Hot is to vertiachten dat doze
groothcdon op eexszottdo manier zuflon verandoron bi j grosi van do ratelaur
op akt ± eve bi oodinga capt ratios.
Zowol ann hot begin ala aan hot oind van de groat sun van do voodingea
oplossingen do pH on do geleidbaarlieid bepaa1d Doze waardon staan veniold

in tabel 7. Opvallend in dose tabel isdo lags p11 van voeclingooplossing 4
aan bet end iran do groci.—
'fabol 7s Geleldbaarhoid an pH van do voodingsoploasingen Voor on na grosi

van do ratelaar.

von' do groe± us do grosi.
'raat Jo no".

I

2

goleidhuarhoid (mikrornlio) pit goleidbaarhoid (mikroraso) pH

1225
325

5.S,3
5,3

101t0

190
'
t3

7,7
75

3 920 5.3 ° '° i7'
4 295 5,3 180 'S 6,9
5 950 53 840 ' 17,3
6

7

305
100

5,3
i5'

172

9°
'33

'5° -
7,3

7,6
8 251 isa 133 ia i7a
9
10

251

231

5,3
150

I6
157

''C
5L;

7,5
7,3

pfr'- '7-C



DISKUSSXE

5,1. Minoralenbuisbouding in do relatis gerat—ratelaur.
Voor Sjfla afl1tc (Rogers on Nelson,1962) en qpnt verna (uofler,
s.a.,1967) is met radioaktjef gelabelde elementen Sen transport van
minoralen van gastheer nan parasiet aangetoond. Op grand van do owlet 4.1.
verwelde resultaton lijkt bet seer waarsohijnlijk dfl eon transport nfl

rnineralen oak optreodt tan gent nuar do ratelaar+

Ala we aennenen dat do sapetrocin, die vanuit do wortels van do gent naar
do haustoria gaat, dezoirde samenstetiing heeft ale bloedingssap van gsrst
dan zion we dat do verbouding waarin do ionen K, Ga, Mg en PC4 in do

sprvt van Rsplantsn zijn toegenonsen ten opsiobte van den tonen .Zi do
spruit van Cspianten, ni. 20r2s1r12 reap., nogal afwijkt van do verbcu4in
wuarin doze ionsn voorkonjen in do sapatroom die do Rspianton krogofl 55fla

geboden, 'it. 13p4:16 rasp... itt i.e hot rnogelijk dot den diskrepantie van

beide verboudingen aX of rdet gedesltelijk wordt nchtgetrokken door flIt
+ Sandere verbouding van dean tenon in do wortela van fl — en it apiant flfl. Zou

dit eohter niet bet gevai zijn, dun most bovenstaando diakrepantie worden

toegoeohreven san On of son kombinatie van de volgende Uris faktorSfl'

1°.. Eon Met to verwaarlozon opnatno van tenon via hot sigen worteloteisel
van do fllt

2. Een soleictie bij do epnarne van do tonon via hot haustorium.

Ken solektieve uiteobeiding van do opgenomen ionen via bijvoorbceld do

biadklisron,

Op doze laatste wogeltjkhsid wijzon oak Govior,e.a, (19S8) toot Q4oUtOs.
Selsktjo bij do opname van organiscbe stef via do haustoria a door

Kiaren (1971) aanneinolijk gemaaktj hot is eabter op cellulair niveasi

noeilijker toorstelbaar hoe in eon baustoriutu, waar eon open zfleemøxyloem

verbinding sit tussen gastheer en parseist (Mefloom,1967), aeiektie van

anorganisoho ateffen ken optnden.
Boewel. do ratotaar fUnk wat mineralon san do gent onttrokt, zion o dit
niet weerepiegold in eon dating van do minersalgobalte. in do OpLaflt ten
opsiobto van do C..plant. Not uitzondering van Ca in de wortol zion a dat
do gebattos van do mineralayt in do Ut_plant hager liggen of golijk iJn
ann die in Us C-plant. Voor and-era gastheer—parasist kombinstios Se wet
eon verlaging van mineraaigebattos in do gastheer aangetoond ten gerolgO
van parasitoring. Zn tendon Pravina N. Setty,e4a. (1969) dat bet tottal
fosfant gebalte (mg./g. drooggewieht) in fl4tcq atii emisag gin
wanneer doze plant beparasiteerd werd door cMecpta; botaoifde gold oor



as& bybridt, boparasiteord door Qobnphe. Parasitorin van jja flba

door Qbc3 leidt ennoene tot oem dating van bet gehalte (mg./g. droog-

gewiobtt dit is niot espliciet door do auteurs aangegevon, near hot is do

moest gebruikte dimensie em ehaitos van minoralan moo nun to gevon) nan

K, Mg en P04 in do versobiltende dolen van do beparasitearde plant (Abona

ftayao. a., 1973) * Ret Cagohatts nan echter too.

Eon hetangrijke vraag bij dlt oaderzook van do rninoralon-huishouding in de

relatie gerst.'ratolaar is in heavens do gemeten veranderingon nn funktioa

note botekonia ziju veer hot metabolIsms van do plant. pstain (1965) LCE'

beeft eon tabel gepubliceerd waarin bij van eon eantal elomenten do gohal

tea vermoldt die minimaal zijn veer optimal. groei van kuitnurgowasson.

Veer K is doze waards 10, voor Cs 3, veer Mg 2 on veer P04 6 mg./g. droog
gowieit. Nu wijn kultuurgewasaen gokweekt, 'en gesoleictoerd onder voedings

rijke omatandighoden, zodat bet niet narsebijnlijk is dat "wildo" planten

eon boger gehalto non dose mineralen nodig hobben your optimale groci.
Bekijken we nu do gotatten nit tabel 3 dan bfljkt dat do gehaltee Van do
minoralon K, Ca, Mg en P04 in de RThaspruit at not boger liggon den do door
Epstein vermolde waorden. flit ton or op kunnen wijzen dat do toenauze van
K, Mg en PC4 in do Caspruit eon "laze" is, waaraan sehter goon ruistionele
betekonis zon moeten worden toogekond. flitzelfdo ken worden gosegd flU do

toenamo van Na in de iCsspruit. Terwiji do rateisar eon C.ç:lant is

(sznnde,197o), heeft mart tat mu toe met uitzondering van do typlsch halos

fists pianten (Jennings,1968) alleon flog near bij C4aplanten eon beboofte

ann Na (ais mikroselement) kunnen aentonen (Browneu,1963;zrownoll,1968;

Brownell en Crossisnd,1972).

Fysiologiseb is wet botangrijk do verhouding waarin elemonten in do plant

voorkomen. Volgone Abou.Rayao.a. (1973) wijst bijvoorbeotd eon hogflO

K/Caavorhouding op eon grotere fysiologieche aktiviteit. in ond.rstaande

tabel (tabel 8) zijn do K/Casverhoudingen van de versohillande plantert
weorgegoven.
Tabel Si K/Casvorhoudingen in ratoinar on gas at.

Deze K/Casverhoudingon zijn bopaald in godestruserd plantenmateriant On
veorstobtigheid is dex'balvo geboden bli do interpretatie. inwera, do
fysiotogiach belangrijke K/Caaverhouding, zoale die in bet celsap Woora
kent, sat afwtjken van bovenstaande wsarden en wet on time redonons

K kent voornameiijk vrij opgeiost in cetsap v-oar, terwiji Ca mactat
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tunktiee in het ceisap ook mar eon beiangrijk dcci in do drugs etof mit

ate etruktureoi. beianerijk eioiient,

2. liet is niet ondenkbanr dat mar K en Ca kompartirnentorin nptreedt in

metabotiach aktieve on nietsatctieve "pouts", zcals dat oak voor anorga—
niech tostaat is ovortden (Bieseski,1973). 05 verdating over boido ttp00108

ken murK en Ca versebjflend sijn.

Dnondnnks is hot tacit et tank am to zion dat do spnttt van do eon
veal hosoro K/Canvorhouding beeft don de spruit van do C. Oat do C
fysiologiach aktiever is, stoat wet vast. Xnteressant is oak ow to mien
dat do tC/Caanrhoudinjç in do wart at van do t? hager is don in do wurtet
van do Gs. flat dit eon ettekt van paraaitering is iijkt wet duideitik,

Heehting van do rateiatLr op do gent sci4jrt dna hot wrortelmetaboliemo to

inteasivoren; dit in in overeenstorwuing wet do storkore groei van do

wortots in vereetijkin met do Gawortets.

3.2. Groei van do ratoluar op getraktioneerd bicodingesap.

Op jgrond van do under li•3, Vorateide rosnitaten is hot duidoiijk dat bet
icwetcen van pianten op organisoho stat bent tends voedingsopioaajngan
allerlfl komplikaties met aich moebrangt. Zn do serste plants is or do
optredsnde bakteriegroei, waardoor do voodingsoplossing van samenstelling
mat vorancleron. Zn do tweeds plants is or do door bakteriegraoi opt redonde
aantasting van do wortets4 ten govoige waanan do opnamo van allerisi
stoften on due do oei van do plant bernvloed kunnen irorden. flot zsu don
oak beter geweest zijn ala bet onder 4.. besshrevsn experiment nuder
azenisoho osastandighedon was uitgevoerd.
Eon mottler am pianten axeniach to lcwsken is no steriii.satje van bet sand
cUt ned cutter storiele ometandigheden to taton kiemen en vervoi€ a do
gokiawdo saden over to brengen op eon vaste storiete voodingabodom. Groot
van do ratolaar op eon taste voedingsbodem met 1% (w/v) nat' block rnogelijk
(eigen resultaton). Storitisatie van hot sand van do rateiaaz' bisoic ocitter

seer nioeilijk realisoerbnar, Znkubafl, van bet nod geduronde 5 mintaten
itt eon oplossing die 0,1% 11202 ef 1% workzaam abtoor bevatte, teverSe goon
stone]. ned opt inkubatit, van bet aldus bohandaido zoad op eon vaat0
voedixigabodem die mineraten met o,% gist—extrakt (wit) bevatte, get eon
kontluonte grosi van baicterfln to mien rondos do zaden. Op do rest nn do
voedtngsbodern trod goon groat op (aigen rosuitatsa). Do tuogoiiJ1c1xoi* bes

stast dat or bakteriUn in hat seed mitten., sen megeli4kheid die nio 0fl
narao2tijniijk is ate do hypotbese van Atsatt (1973) juist eon zijn dat
rnikrciurgauisrnon LYSJ do tanning van haustoria sea boiangnijke rota ereien.
Ann do endure kant zijn or wet azonienbe icuituree van Qrijq
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(olcarxIcwo, 1966) an Melampyrwn ttnea (Cantlon,o.a., 1943) verkrogen.
Ook is geproboerd bakteriegroej in organisohe stat bovattonde voedings—
oploesi.ngen tagen to gaan door bet tosvoegen ann do voodingeopiosing VUfl
sat ibiotLka met sen breed spektruxn. Ms antibiotika zijn gebruikt Oi1iOt)t.e
anifenikol en streptoqcine baide in konocatraties tot 100 ug./ml.. Dt

tnt! sobter1 wet goon van heide antibiotJJca, sen volledige ramming OP van
groei van rnikroorganismen (oigon resultaten), list vorhogen van btWGfletaUflCh?

koncontratis tot 1 rng./ml. is niot vorantwoon omdat don oak
do grosi van do plant gerernd zal woMen.
Omdat hot dus, tlians OP korte termijn, Met rnagelijk bloek do rateicar
antler axonisohe owstandigheden te kweken, is gokoan voer tassontijdse
"sterilisatio't van do voodingooplossingon (zie 3.2. op pagina 6). In eon
santa! gavallen hoof t dit chtor Met gebolpon. Missahion bistit osfl antor
VG0dinssohesa1 waarbtj do voedingsoplessingerj winder flak warden vervorst,
uitkomst. list is dan aebter niot onwaarsohijrztijk dot hot of fekt van
bloodingssapfrt3Jctles pa am langen tijil ziclttbaar wordt.
Pooh is hot niet zo dat nit hot experiment mat gefraktioneerd bioetIngsstp
helernaai. geen konkiusie zija to trekksn. Zn do voedingaoplossiasgaa in

vaatjs 2 en vaatjo 4 tnt! tauners gnu batteriograci op on do wart-aLe van tie
plantjss op doze vaatjss verkoerdon dan oak in goods konditte.
tilt do resultaten blijkt dun dat do planten op vaatje 2 nagenoeg daZolfde

groeiopbrengsten to zion gevon ala do plantjas op bet kontrGlsevaatJe 8.
DJS is ock Mat verwondorj.ijk owdat fraktis 2 vormoodelijlc aflean taRS' wat
mineralon nit hot bloadingasap bevatte tilt oxperimonten wet floaglaid-
voedingsoplossin4 is at goblaken dat eon *n+1nP04 lioaglandavoodirtgaOplOs—

sIng optimnaal Is veer tie grosi onder die omatandiglioden; vorhoging 'VOlt (it)
koncontatatie van eon saute! minoralon loidde don Met teor tat eon irerbete—
ring van do grosi(Ktarsn,4g74),
Voodingsopiessingifley0 spocifiek do oytolininos. Opvanenu nan— do
plantjes gskweekt op doze voodingsaplosaing is do vrij Sage sprnitJwortel
verhouding, wat Yoernarnelijk veroorzaakt bliJkt to wordon door hot 1ae
gewicht van do spruit, 29,0 mg, drags stat togen 42,2 zag. droge stoS 143
tie piant,jee op vaatje 8. Collins on Iterrigan (1974) hebben 143
gevondon dat bet toevoogen van kinotine ann do voedingsoplossing do flint
van K on Ca van do vorteX float tie spruit stark roducoerde. Linser •S1
flegazy (1963) venclon 143 ici flg dot kinetine, t-oogevoegd san do V043—

dingeaplosaing in eon konoontratie van I mg./l. of moor,- do opasmo WGZ P04
remds. list is mnogo-lijk dat tilt snort effokton van kinetinoeaohtsge 'etbin—
dingen eon rot hebbon gespoeld biJ do tot stand koming van do lags
spruit/wortol. verhouding van do ptantjoa op vaatje 4.



Oak do plantea op vaatjo 6, waarin zieb do voedingsoplosaing beyond met

specifiok do gibhez'ellines+grooirernstoflen, vertonon con lags spruit/wort1

vorhouding wat veroortaalct werdt door bet lag. gewioht van do spruit. Hot

lijkt aannetnelijk dat do grooiromstoffen in fraktio 6 mode verartiwoordt—

113k zijn nor do sloabte grosi. van do piantjea. Orndat doze grocirensto!—

ten absoissinezuur eftekten vertonen (Atktn,o.a.,1973) is bet mogelijk

dat oak do bladval bSJ do plantjes op vaatje 6 eon off okt von do grDei

rernatoflen in fraktie 6 is goweost. Do plantjes op do vaatjoo 1, 3 en

sijn oak gekweokt op son voedinganploseing die do groeirornstoffon bovatte$

bier trad eabter goon bladval op zodat in doze vosdingsoplossingeu stoLtet

gezeten moeben bebben die hot grosirezurnond of fekt van do rooirometofi'en

tegon bobbon gowerkt.
Konkluderend kunnon we zoggon dat do gceeiopbrengoten van do plantjOa,
gokwoekt op do voedingooplossingon 4 on 6, erop duidon dat do uit bias—

dingesap van mate gereoleerde hormoonfraktios alleen Met do oorzaak aiju
van do stimuiering van do groei van do ratelaar door bloedingasap. Wolko
fakto:ron in hot bloedingesap wol vorantwoordelijk ziju voor do stirnnlerint;
van do groot van do ratelaar is nit dit ondersook Met duidelijk geworden
Gotuigo editor hot foit dat eon aflsenstaande ratolaar in steM is ziJn
levonscyoius gohoel to voltouten is hot niet onmogeltjk dat do stimulering;
van do greet door bloedingosap is terug te neron op sen stituulerond
etfekt op do opnanie van allerlei voor do groei noodzakelijko staff ofl On
Met zozeor op do aanwozigbeid in bloodingesap van flatten die do: ratelaa4r

self Met katz synthotisoren. Eon ongebeobto rateiaar zou don opntuno—

detiaUnt ztJn; ii,) heobting son dan aija eigen, oiooht ftwkflonoronde.
opnamesysteem (do 'worteis) warden "uitgobreid" mat do wortels Van de gast**

hoer die hem dan voorsion van stoffen dio do ratolaar self in ouvolcloende

mate k-an opnomen. I

) C LLf ne
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SAIVLENVATTING

10. Gekeken is naar de mineralenhuishouding van geheche en niet-
geheohte ratelaars. Voor K, Na en P04 word in bladmateriaal na de

hechting een duidelijk hoger gehalte gevondn -zowel per

versgewioht ala per drooggewicht- dan. voor de hechting. Hot Mg—

gehalte blee± nagenoeg gelijk, terwiji het Ca-gehalte daarentegen

na de heehting lager was.

Dc ±unktionele betekenis van deze veranderingen is (nog) niet

duidelijk. Vermeldenswaard is wel da de KjCat-verhouding in

bladmateriaal van geheehto ratelaars 2 . 3x ZQ hoog was ala in
blad.materiaal van n.iet—geheehte ratelaars.

20. Gekeken is naar hot ef±'ekt van groeistoffen (phytohormonen), zoals
deze voorkomen in bloedingasap van mar's, op do groei van de
rartelaar in waterkultures. Er kon goon positief o±'fekt van

cytokinine-aehtige verbindingen. op. do groei. van de ratelaar worden

waargenomen. Ditzolfdo gold voor de gibberelline—achtige verbi—
dingen; deze werdon eehter in kombinatie met groeiremstoffen aan
do ratelaarpla.nten gegeven.


