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i'oensfluctua+ies in ininerale nutrientengehaltes in planten.

Ninele nutrien+engehal+es in planfen zi-jn in ce tijd niet constant. De

mineale compositie van plantenweefsel is dynarnisch omdat het onderhevig

is fysjsch—chemische veranderingen als gevoig van groeiprocessen (7),

waa-rdoOr het bi,j het beschouwert van minera.le nutrientengehaltes van pla.nten

of planendelen belangrijk is, wat hiervan de fysiologische leeftijd is

(2, 7). Door velen wordt dan ook voor analyse van plantenmateriaal ,juist

ont.vouwde bladeren genomen, onidat deze eenzelfde fysiologische leeftijd

bezitten en daardoor onderlinge vergelijking betrouwbaarder maken (2).

Deze betrouwbaarheid gaat echter niet altijd op, zoals aangetoond bij

onderzoek op twee variëteiten van de akkermelkdistel: beide zeer verschil—

lende types hadden een gelijkwaardig mineralengehalte in de bladeren en

een zeer verschillend gehalte in de wortels (1.5),

TRENDS IN LEAF OR FRUIT CONCENTRATIONS OF MINERALS IN Als illustratie van de
RELATION TO AGE OF TISSUE OF VARIOUS PLANTS variatie in mine rale nu—

Plant Decrease with age Increase with age trientengehaltes met be—

Apple N, F, K Ca, Mg trekking tot fysiologische
Blueberry P Ca, Mg leefti d is afbeelding 1
Citrus N, F, K, Cu, Zn Ca, Mg, Mn, Fe, Al, B
Citrus (fruit) N, F, K, Mg Ca gegeven (7)Fig N, P, K Ca, Mg
Peach N, F, K, Cu, Zn Ca, Mg, Mn, Fe, Al, B
Pine K Ca
Vegetables N, F, K Ca

.fbeelding 1
De elatie tussen groei en nutrientenconcentratie in de plant is complex
en afhankelijk van vele wisselwerkende factoren, zoals
(a) omstandigheden van nutrien-tenvoorziening
(b) snelheid van nutrientenabsorptie
(c) distributie van nutrienten naar de juiste organen

(d) graad van mobiliteit. van nutrienten in de plant (8).
ad (a): Nutr'ienl-engehaltes in de bodem kunnen aanzienlijk variren zowel
in ti,jd als in ruimt.e, waardooy het nutrientenaanbod aan de plant zeer
va'iabel kan zijn (1, 12, 18). Daanaast word± de beschikbaarheid van de
aanwezig bodemnutrienten ste-k 'benvloed door diverse rnilieufactoren als

pH, vochigehalte, tempe'-a±uuy, etc. (2, lL, 20).
ad (b),(c): '!et name onde'- stresr omst:ndigheden kan de behoefte van de
punt. an bep=ialde nut--iente snel en ste'k v.ariren, NaaY'door sneiheid
van th:o-tie en i;± en belacç ,ke invloecl TKunnen hebben (11, 12)
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en hoog vochtgehJife van de bodem bijvoorbeeld heeft in he1 algerneen een
ver'hoogde N—opname en een verlaagde 1-'-- en K—opnarne tot gevoig, terwijj
bi,1 selderi.i aangetoond is, dat de gehali-es Ca, Mg en Mn toenemen en de
gehall-es I?, B en Mo afnemen (2).
ad (d): Under normale ornstandigheden maar vooral bij stress omstandigheden
vindt transloca.tie van ionen in de plant plaats (14). Mineralenverplaat_

sing in de plant is een verschijnsel, dat be5nvloed qordt door vele fac—

toren, zoals temperatuur, watervoorziening, dagleng-te en groeistadia.

Deze factoren ziin niet los van elkaar te zien, omdat ze elkaar bei:nvloeden

en in combinatie met elkaar optreden. De meeste factoren hebben een sei-

zoensgebonden invloed; hoge tempera-Luren en watertekor-Len komen bijvoor—
beeld voornamelijk 'S zomers voor, bloei in voorjaar en zomer, korte dagen

en lage temperafuren 's winters, etc.

Urn een globaal beeld over inineralenverplaa-tsing in planten 1e geven kan

dus het gemiddelde seizoens'oeeld gevolgd worden. Een algemene gang van zaken
in een seizoen is de volgende: het nutrienl-.engehalte van het bodemvocht

varie-rt, en claardoor de absorptie. In natuurlijke situaties is er veelal

een verhoging in de lente en in sommige gelieden ook in herfst en winter

(in verband met afbraak van verse humus). Meerjarige planteri reageren op
deze fluctua±ies door opsiag van mineralen en koolwaters±offen in niet—

fotosyni-hetiserende weefsels. 1-fun snelle groei in de lente wordt meer

gesteund door uit 'pools' herverdeelde nutrienten dan door nieuw opgenomene.

De lente-toename van bladnutrienten gaat sarnen met verinindering hiervan

in stengels en wortels. In deze laatste worden de pools weer aagevuld tij—

dens de zorner vanuit de bodem en tijdens de herfst vanuit afstervende

bladeren (ii, 22). De eigenschap van groeiende organen om nutrienten te

accumuleren ten koste van niet groeiende organen is een bekend verschijn—

sel. Dit is noodzakelijk, omdat de aanvoer via het xyleem niet voldoende

is, vanwege de steeds lager wordende concenti-afie nutrien-ten naar boven

foe in de plant door on±trekking van voedingsstoffen door onderliggende

•bladeren. Vi2 het floëernstelsel kri,igen groelende organen extra aanvoer
vanuit :ndere plantendelen (3). Het gemak waarmee de diverse mineraleri

geredistribueerd worden is variabel (14);
• Ca en in mindere mate Mg zijn niet richting wortels e vel-voeren,

K en Na zijn gemakkelijk beide kanten uif fe vervoeren (= via xyleern

en f1oem).

• N, i- en 3 zijn ced bewee1ik, basipeta1 hoofdzako1ik 315 orçanische

ve-bindin,'-en (7, , 27, 24).
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fbee1din 3. drooggewicht ten opzichte
van versgewicht van twee loofbosvegetaties
(voornamelijk grassen).

Zo komen Bukovac en ittrne' tot he+, volgende staatje:
goed beweeg1ik matig beweeglik slecht beweeglj-)k

Pb Zn Ca

Na Cu Sr ( aardalkalj—
metalen)K Mn Ba

p Fe Mg

S Mo

ci (15)
Het milieu van een plant kan dus dagelijks, seizoensgebonden,

horizontaa].

en verticaal variren. De mate waarin deze variaties pltsvinden Is onder

andere afhankelijk van het vege-€atietype. De mate van fluctuatje in het

fysische milieu, en daardoor veelal ook in de plant zeif, is afhankelijk
van de hoeveelheid energie die het bodemoppervlak bereikt. Maximumfluctua-
ties in temperatuur, bodemvochtigheid, etc. varirerj daarom het sterkst

bij open habitatS (13). Om een indruk te geven van de mate waarin fluctu-
aties in de plant plaatsvinden in diverse habitats volgt een bespreking
van planten ult diverse vegetatietypen, te weten grassen en kruiden,
heide, heesters en bornen.

Crassen en kruiden.
Bij de behand-eling van deze twee groepen planten zal onderseheid gemaakt
worden tussen het voorkomen van deze planten in graslanden en als groncl-

vegetatie in bossen. 70

Uit analyses van de grondvegeta-
ties in twee loofbossen in een ge— 6
matigd klimaat (1, 10) zijn zeer

duidelijke fluctuaties waargeno-
>-

men in rnineralengehalte van Na, o

N en F, en van het percentage

drooggewicht van het versgewicht 30

(respectieveilik afbeelding 3 en
20afbeelding 2). Opvallend is de

95G
grote s±ijging van het percentage
d'ooggewicht ten opzichte van
het. versgewich±. in de maand .uni,

een luct.uakie die de geha1fes '1 en F vrijwel onhe-oerd laat, doch het
Teha1e an TTa oveeenkomnti beTnvlop.d: de daling van het vochtgeha1+
VTLfl ne plant ljlk+ ceo 3+jpjflcy van he Na—iehalle net zich rnee te brengen.
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.iat bel-ref+ dit verloop is
e' ;ee' ieinig groei van de
kii:lante in het eerse
,iaar, geaa-xi aande net een

(a) SODIUM

M A M J

(a) TOTAL NPTPOG€N

(c) PHOSPHORUS

Vede- 1 e sti.jging van bet :a
gehalte in herfst en Wjntei- waa
genomen. Deze gehaltesi-jjgjng kin
verklaayü torden door het niee—
voeren vin natrium door regen,
met name als het via boomvegeta—
tie de grond bereikt (1).
Bij rneerjarige kruiden in een
loofbosvegetatie werd veelal een
hoger N—gehalte in de spruit ge-
vonden clan in de wortels. Bij

sommige planten Waren deze echter

ongeveer even hoog, hetgeen duidt

op nen opsiag onder de grond,
welIe doo-r herverdeling in bepaal—

200
de ,aargeti,iden een tekort elders
op Ican vangen (10). diso

Meejarige kruiden in een gras- 8

LASOONDJ
landvegetatie ver±onen een ove )0O

eenkomstig beeld voor de geha1te.
50

N, F en K: meestal zijn de çe F

1956 57haltes van deze mineralen hoger The Cofltenlc of sodium, tota' nitrogen and phosphorus of the ground
'egwtion •) and litter ( ) at Roudsea.in de spruit dan in de wortel.

De vertoonde fluctuaies in de kfbeelding 2
spruit kwarnen overeen met ontwik—

kelingsfasen als vegeta±ieve groel,
bloel en vruchtzetting. Aan het eind van het seizoe kwamen de meeste nu—
trienlen weer in de bodem terecht (3). B1.1 tweejarigen in een graslandvege—
taie lag cit beeld heel anders: drie leden van de Centianaceae werden on—
derzocht op spruit— en Wortelofl+Wikkeljng en op gehaltes aan N, P en K.

B/ackstorna Ib) Centow,um
De veranderingen in drooCc C

ewicht gedurende de ont-
wikkeling van de drie twee—
jarigen is gegeven in af-
bee1din 4

i
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lag gehalte aan N, P en K.
Fas in het tweede jaar vindt
sterke groei en verhoogde
opname plaat s, met name 5n
de maanden van de bloemzet-
ting. De gehaltes N, P en K
nemen in de spT1it sterk the,
terwiji die van de wor-tels
ongeveer gelijk blijven.
De gehaltes N, P en K tij-
dens het overwinteren blj
tweearigen zijn ongeveer
eien hoog als die van
jonge bladeren van meer-
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Afbeelding 5. Veranderingen in gehaltes N, P en K
per plant in de ontwikkeling van n tweejarige
plant (Blackstonia perfoliata).

jarigen. Hier blijkt een sterk verschil tussen •beide groepen: meerjarigen geven
tijdens de winter bijna alle nutrienten thng aan de bodem, terwiji tweejarigen
een vrij hoog gehalte opslaan in hun rozetten en wortels (3). De gehaltes N, P
en K van tweejarige kruiden zijn gegeven in afbeelding 5.

Voor havei' tenslotte is aangetoond, dat meer dan 90 % van de N en P dat door een

zich ontwikkelende haverplant opgenomen wordt al opgenomen is als het droog-

gewicht van de plant slechts 25 is van het uiteindelijke maximale drooggewich-t.

Een belangrijk proces bij deze plant is dan ook die van de redistribu-tie (zie

afbeelding 6). Deze redistributie is ook voor K (meeT dan 70 ' van de opgeno-

men K werd geredistribueerd) en diverse spore—elenienten aangetoond (Li.).

Aelding 6. Patroon van dis-

fributie en redistributie in

een haverplant van stikstof

(links) en fosfor (rech-ts).



Fleide.

Cezien over een periode van twee jaar gaf bij analyses van groene delen van

acht heiclesoorten het gehalte F, Ca en Mg een positleve correlatie met een

hogere gemiddelde jaartemperatuur, terwijl er sprake was van verminderde neei-
slag tijdens de spruitelongatie. K reageerde net andersom,
bleken de gehaltes van N
en K hoog in winter en zo—
mer en laag in herfst (re— °e'oa o' ssoc ee'sor

distributie naar wortel E c

en hout) en lente (ver— 201
(0

dunningseffect) te zijn. 4 /\J.0N
Na en Mg gehaltes zijn

0' ,

hoger in de stilsfaande
4 ,

fase dan in de groei—
fase, Ca reageert net an— 2 \

dersom. Voor illustratie
0

zie afbeelding 7. (16). 1

Een nadeel van deze gege-
vens is wel, dat de resul-
taten alleen verkregen

(op zich goed vanwege de Mor

fysiologische leeftijd
(2, 8, 7)) waardoor

translocatie-effecten
niet na te gaan zljn. Afbeelding 7.

Tevens wordt hierdoor

het gevonden parallelle verloop van de gehaltes N, Mg en Na in de plant en

in de bodem onzeker, mede door het felt. dat voor K en P dit verband niet

gevonden is.

Flee stes.

BIj vergeli5klng van heestervegetaties In CallfornI, waarbij onderscheld.

gema3kt werd tussenbiadverliezende (Coastal sage scrub met vnl. Artemisla
california en Salvia leucophylla) en groenblijvend.e (Chaparral, Ceanothus
rnegacarpus) vegetatles, kwamen enkele duldeli,ke gegevens over nutrienten—

K Ca Mg

Foliage concentration/wood concentration
Chaparral 269 168 157 1.65 3.14
Coastal sage scrub 516 558 558 6.45 5.59

A4dg Cnot1en+en van h1adconcentaie en houtconcenrai.e van iive.sr

elernenten bi.1 groenbli,jvende (Chaparral) en biadverliezende vegetatie,

-6-

In n seizoen

4; 0

2

4 el

2 / .-.-
0

If)
7

zijn ult greene spruiten

'0

8

6

4.

2

0 1111)11
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Fto. I Seasonal chanees in mineral element concentrUttons of shoots of Eriia (inerea (a)
nitrogen. th( phosphorus. let calcium. (dl magnesium. tel sodium. (ft potassium; open circles
l914 5. tilled circles. 975 ( E maximum shoot extension rate (calculated from the point of
tntlexion ofa logistic curse tilted to shoot extension datat; F. date oftirsi tlosering Phenological
data ssere abstracted from Bannister i l9'Nt Mean salues ot three replicate anal ses are gisen to
aid clarii standard errors are not presented. hut ssere usuall losser than 10 of the mean

N p
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pools en hun fluctuat.ies naa VO1fl, met name de verschillen die verwacht
kunnen warden tussen groenblijvende heesters en bladverliezende heesters
(, 6).
De biadv rilezende

Dry matter N P K Ca Mgplanten vetoonden
ChaparralLive above—ground biomassover bet algerneen Leaves' 553 820 038 2.07 450 098Wood 5929 3260 2.43 1393 2899 3.20een heftiger reaktie Inflorescencest 8! 0.92 008 047 032 006Subtotal 6563 4172 289 1647 3381 424in een Se izoen dan Leaves (1y0)

8 20 12 13 23Deadwood 1142 628 046 268 558 061de groenbJiiVeflde Litter 2027 2050 0.60 470 2610 670Total 9732 6850 3'95 2385 6549 I 1.55pianten. Deze lt
Litter(%) 21 30 15 19 39 58ste heeft in de plant

CoastalsagescrubLive above—ground biomass
ze if e en gro te re .4 ri'emisia and Salvia

Leaves' ill 214 027 2.24 1.73 037nutreteflOpSlag, Wood 781 289 033 284 1.91 0.46Inflorescencest 33 047 008 050 041 012hoge redi stribuie— Subtotal 925 5.50 0.68 5.58 405 095Leaves (96) 12 39 39 40 42 39percenta s (met
Live abovground biomass
of other speciesname voor N en

Leaves 65 0.62 0.23 0.65 052 0.23Wood 173 044 012 050 0.79 063meer herge'brUik van
Inflorescences 12 0.10 0.02 003 0'OI 001Subtotal 250 116 0.37 118 1.32 087nutrienteri, een lage

Dead Wood 242 113' 0.08 0.63 0.75 015jaariijkse nutrienten=. Utter 616 470 040 180 890 3.10Total 2034 1249 153 919 1502 507turnover en weiflig Litter (96) 30 37 26 20 60 60
'Includes summer complement of leaves for chaparral and peak spring foliage for coastal sage scrub,uitspoeling van nutrien ten. t Includes all reproductive structures.

De bladver]ieZeflde planten
he'bben juist hoge Peak standing biomass and nutrient pools in the above—groundvegetation and litter in chaparral and coastal sage scrub on the research site influ trie nl-e n ge hal te lfl southern California. All values are g m2. The biomass values are from Gray (I 982a).
de bladererl, weinig beelding 8.
nutrientenpOolS, lagere

redistributie en hergebruik van nutrienten, een hoge nutrlententurnover en
een hoge ui-tsPoelingssnelheid vanuit de bladeren.
Illustra-Lie van de heftiger reaktie op seizoensinvloeden van bepaaide nutrienten
'bi,j biadverliezende planten ten opzichth van groenbiijvende pianten is te vinden
in afbeelding 11; iliustratie van de grootte en de plaats van nutrie-1tenpoo1s

is te vindefl in afbeelding 8; illustratie van de grootte van ophoping van
nutrienten en drooggewich-t, in de verschiilencle piantenclelen is te vinden in

afbeelding 9; en een duidelijke aanduiding dat groenbljjvende planten een rela—
tief grote hoeveelheid nutrienten opsla.an in nu-tienf2npooiS in hun houtige de—
len is te vinden in afbeeidinp- 10.



Accumulation
Leaves
Canopy twigs
Flowers and fruits
Wood increment
Total

Return
Litterfall
Branch mortality
Through fall
Stemfiow
Total

Accumulation
Leaves
Canopy twigs
Flowers and fruits
Wood
Total

Return
Litterfall
Branch mortality
Throughfall
Stemfiow
Total

4;

0

0
0

4)
4)
C
a
U
t0

0

0
a-

727 665
74 022

— 019
— 0.24

801 7.30

112 203
61 0.39
33 0.46
85 0.31

291 3.19

P K Ca

Chaparral

0482 2.81
0056 062
0080 047
0123 0.71
0741 461

0315 210
0011 015
0 094
0 087
0326 4.06

Coastal sage scrub

0261 2.18
0046 060
0082 050
0036 0.30
0425 3.58

Doo— genoemde verschi,lnselen is de g'oei van groenbli,ivende planten onafhanke—
1ijke van boderngesteldhejd en fluctuaties in nutrientenaanbod dan de groei van
bladvevliezende planten. Samengevat kont. dit dus voornamelijk door de in de

houtige delen van de groenblijvende planten aanwezige nutrientenpools en door

het nie+ verliezen van anzien1ijke hoeveelheden nutrien+en bij bladafval,

zoalG wel het geval Ic hi,1 bi.dve rliezende p1anen.

—

Dry matter

553
120

81

302

1056

N

9.35

118
092
166

1311

Abeeldin9. Ophoping
en teruggaven van nu-
trienten bij de twee

beschouwcle vegeta-l-ies,

met onderscheid in de
diverse fracties waarin
ophoping c.q. teruggave

plaatsvindt. De waarden

zijn gegeven in gram
per vierkante meter per

jaar en zijn de gemiddelde
waarden van twee jaren.

Mg

I 04
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007
016
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141
002
009
025
177

0.31
005
0.11
0.04
051

0.72
001
0.13
013
0•99

489
071
032
147
7,39

801
044
031
0.78
9.54

149
029
041
0.20
239

304
007
047
029
387

stikstof—
van het

0•173
0007
0

0

0.180

179 1.75 107
20 0.11 0'OS

— 0'09 114
— 006 088
199 201 3.14

fbee1ding 11. Maandelijkse

en fosforconcentratjes (ais

drooggewicht) in de bladeren van

— Ic) CeanoThcis

Saivia en Ceanothus gemeten over
een periode van twee jaar.
— I - stikstof
- a fosfor
Aantai monsters 8.
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Bornen.

Analyse van cle diverse onderdelen van bomen geeft een beeld van de concentra±ies

Vfl de diverse nutrienten zoals die te vinden Zji'i in een 'beukenbos.

Hieruit bli.jkt, dat het hout en de bast van beuken grote nutrientenpools bezit—
ten (9) (zie afbeelding 12)

I)rst rib u tron ol hl.lenlcnts in fract IOfls of the three beech forests. the .i('r(urw/is (M) and the Desc/:antpsia ID) types wereanalysed on ampJes from October 1967. the Larnium (L) type on samples from July 1967.

Weight
Forest (tonne C N Si Na K Ca Mg Fe Mn S PFraction type ha' ') (tonne ha I) (kg hr')

M 234 I IS 0.27 40 13.5 256 206 68.3 2.2 0.1 31.6 16.6Stem wood L 212 102 0.21 47 16.1 182 III 51,5 3.6 34.9 23.8 17.7D 158 81 0.16 31 10.2 191 88 48.3 1.2 15.6 13.7 16.6

M II 5.6 0.07 22 0.8 27.1 275 6.0 0.7 0.4 2.9 4.4Stem bark L 9.0 4.5 0.08 29 1.0 19.0 90 5.5 1.8 9.4 4.9 4.7D 8.0 4.0 0.06 27 0.6 16.6 112 5.2 0.7 7.0 3.3 3.4

M 64 32 0.33 38 7.8 138 385 34.2 2.3 0.7 18.6 26.6Branch wood L 99 50.5 0.66 122 13.4 228 381 40.9 9.4 59.8 34.9 55,2and bark D 56 28.6 0.35 50 5.1 94 258 26.9 2.5 1.9 21.6 35.8

M 4.8 2.5 0.13 10 1.7 37 42 9.7 0.7 0.3 5.0 5.2Current twigs L 4.0 2.0 0.10 13 1.6 23 20 6.8 0.6 6.6 4.4 6.2and leaves D 3.3 1.7 0.07 17 1.1 16 20 4.7 0.3 4.5 3.5 6.1

Afbeelding 12.

Voor de afzonderli,5ke nutrienten vindt redistributie van N en P uit de bast

naar elders plaats, is Ca in'tmobiel, hopen Ca, Mn, Fe en Si zich op in ouder

wordende bladeren en vindt daarentegen tot 90 transport vanuit af te valleri

bladeren plaats van N, P, K en Mg (4).

Sen ,5aarbeeld van invoer en kringloop van nutrienten in een Eucalyptusbos

op onvruchtbaa.r, gepodzolideerd zand in subtropisch Austra1i laat zien, dat

input van nutrienten via regen, zout. neerslag, fixatie, mest en stof niet vol-
doende is om de jaarlijks behoefte te dekken (17), Noodzaak voor redistributie

in de vegetatie zeJ,f en recycling via de bodem is dus noodzalceljjk (zie aiTheel—
ding 13). lilt afbeelding 13 blijkt verder, dat de bomerilaag veruit de grootst,e
opslagplaats is voor minerale nutrienten in verhouding tot. de lagere vegetatie
en de strooisellaag, Sen uitzondering hierop vormt koper, dat accumuleert in
de strooisellaag.
)a, Cl en N ziJn elernenten, die veruit he't mees+ via regen aangevoerd worden

in het systeem. Na en Cl verdwi,jnen hierult echter weer even snel via ultsnoeling.

Verdere bespeking van gegevens is niet erg zinvol, in de rneeste gevallen spreekt
afbeelding 13 voor zich.

Sarrtenv-.t+jng.

Seizoensf1uctn ie: van ninerale nutrienfengehal'es in D1anen sun afhanke1i
'n plan tensoo, vege tatiesoo", ontwikke1inp'ncy1 \r;ifl de p1.nt, anvoer en
heschicbaarheid van nutrienten en onderlinge be5nvloedinden. In deze ocriptie
is ge'ach eenbeeld van deze fluctua+ies to geven door enkele vegeta4je— e
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pianLen3oQen nader te bespreken. De bedoeling hiervan is niet, on vaste regels

te geven van nutrientenverschuivingen in een plant, maar om een indicatie te

geven over do complexiteit en variahiliteit van deze verschuivingen en hun

veroorzake nde factoren.

N P K Ca Mg Na Fe ('u Mn /n ('I
mtal io( in loving segeiatiisn (kg ha '1 456 I 7-6 92 344 77-2 (69 31 7 t) 54 I)2 I ('5 42
Distribution ol mineral elements in the ecosystem (as percentage of that in the living vegetation. gisen to tsso significant Iigures

lice stratum 91 87 89 97 94 98 99 9(' 9
I nilerstorcy segetatton (<2-5 mi high) 9-5 3 II 26 65 21 2 3-7 73 9-i (6
litter mass 43 39 2 41 44 46 32 27(1 39 2(1 —

Soil: A horii°fl 670 24 (2 29 56 44 44 7' 7((

13 hon/On 331)0 120 73 62 340 490 1(1 280 51(1) I 84 99(1I3 hor"° 3300 310 54 56 290 69() 55 261) 46 96 l41)(t
Annual impor (St

Ritnlall 13 <01 '8 093 76 30 053 (nice 22 $1 61)
Annual iransfer

L 'ptake in to v cgctation
Trees IS 21 19 (5 22 16 7 (5 6 2(1
(ri1(lerstrey 40 5-6 48 0-86 2-3 0-74 041) 4 3-i) 3-5

l.eicha te iro nl surFaces of:
I cis 77 trace 4-4 40 9-3 26 035 trace -— 13 (I 60
Ilranches md stems —0-0(12 trace 0-46 ((-23 (4 48 0(14 trace — 13 ((It) 12
I.ittcrFull 87 I 2 31 II IS 45 I 6 I 6 II 44
Root decay 39 37 16 2-6 1-7 2-2 II 5-6 (5 45
Net traitsfrrt. (7 II (4 (9 31 21 44 5-2 21 IS

Annual exports
Soil ssater (Ira inage 0-098 — II) <0-14 14 40 trace 59

Annual (lux rate5
Forest turnover rate' 020 0-16 0-It) 0(8 027 035 0• 3 022 —0(110 1)1)110

Forest (loor turnover rate** 0-69 031 083 038 0-74 4 ((-1)79 1)059 0-5(1 (1-63
Net annual import'J I 3 — (174 >079 —59 —9-9 - 1-5

* l)ata on nutrient stocks in vegetation and sotl From Westman & Rogers (I 977b): those For litter from Rogers & Westinan ((977)
+ F sd udes inputs from nitrogen—fixation and dry precipitation I sal I spray, dust, guano).
+ Ipli ke before trans('r to herbivores.+

Net transfer = uptake to vegetation before transfer to herbivores, less Ilitterlall + root decay i- leachate Irom surfaces).
• Forest turnover rate = (litterfall -4- root decay + leachate from surfaces) stocks in egeta ion

* Forest Iloor turnover rate = (litterfall + rainfall + leachate from surfaces) litter standing crop
-s-I- Net annual imports = those in rainfall less those in soil water drainage, as percentage of stocks in livitig plants.
' Mean excludes sodium values. With sodium, turnover rates arc: for Forest. 0-17; for farest floor. 1-2.++

Stock of ititixeral elements in Itvtng vegetation, stocks and (lows of tltilrietlts in eco>stetii colilponents as a percentage of the slock tn Its c
vegetation, and (lux rates at the study sttc

Af'bee,ldifl.
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