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I. Inleiding.

Parasitisme treedt op wanneer van twee organismen de een lee±'t

ten koste van dc ander (Vogel en Angermann 1970). Hogere para-

sitaire planten maken direct contact met de wortels van de

gastheerplant d.m.v. zuigorganen, do z.g.n. haustoria. Binnen

dezo haustoria treedt een xyleem—xyleem verbinding op (Hrtel

1956), zodat ze als het ware de fysiologische brug vormen tus—

sen gastheerplant en parasiet.

Vanwege de aard van deze verbinding kunnen alie hogere para-

sitaire planten water met do daarin opgeloste inineralen aan do

gastheor onttrekken. Dat 00k inderdaad mineralen aan de gastheer

onttroklcen worden toonden Rogers en Nelson (1962) bij Striga
Lf5 32 35asiatica aan m.b.v. Ca, P en S. Govier e.a. (1967) deden

32
hetzolfde met P bij Odontites verna. De mate waarin organi—

sche stoffen aan do gastheer onttrokken worden blijkt van soort

tot soort verechillond to zijn.

Op grond van do fotosynthesecapaciteit van de verschillende

parasieten wordt eon tamelijic grove indeling gemaakt in holo-

en hemiparasieton. Holoparasitisme wil zeggen dat de plant zowol

wat hetreft do organische— als cle minerale stoffen afhankelijk

is van zijn gastheer. Littlefield (1966) toonde aan dat or bij

CEcuta inderdaad transport van organische stof van do gastheor

naar de parasiot plaatsvond.

Wanneer de plant wat betroft zijn organische stoffen autotroof

blijft, maar hot water met do mineralen nit do gastheer haalt,

spreekt Hartel (1956) van hemiparasitisme (halfparasitisme).

Do mate waarin hemiparasitaire planten autotroof zijn wat be—

treft hun organische stoffen blijkt o.a. afhankelijk to zijn

van hun fotosynthesecapaciteit. Hull en Leonard (196Lia) toonden

aan dat de fotosynthesecapaciteit bij Phoradendron even groot is

als die van niet parasitaire planten, terwiji Arceuthobium een

veel lagore fotosynthosecapaciteit bezit. Hofetra en Klaron

(1973) toonden aan dat ook Phinanthus serotinus een fotosynthese.

capaciteit bezit die ongeveer golijk is aan dio van niot para-

sitaire panten.
lLiMet behulp van CO2 is transport van organische stof van gast-.

hoer naar parasiet aangetoond voor Phinanthus serotinus
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(Meyboom 1968), Arceuthobium(Hull en Leonard 1964b), Odontites

verna (Govier 1967), Striga asiatica (Pogers en Nelson 1962)

en ,Striga senegalensis (Okonkwo 1966). Ditzelfde heeft men gepro-

beerd te doen voor Phoradendron (Hull en Leonard 19614b) en voor

Viscum album (Seledzhanu en Fabian 1961), maar deze planten

blijken nauvielijks organische stoffen aan hun gastheer te ant-

trekken. Op grand van bovenstaande gegevens kunnen we concluderen

dat binnen de groep van hemiparasieten de mate waarin de foto-
synthese tegemoet komt in de organische stof behoefte stork kan
variren.

Op het Plantenfysiologisch laboratorium van de Pijksuniversitejt
te Groningen wordt al enkele jaren onderzoek verricht aan de

halfparasiet Phinanthus serotinus, de grote ratelaar. Het is een

soort nit de onderfamjlje der Phinanthoideae.In deze onderfami—

lie vindt men tegenwoordig nog alle overgangen tussen autotroof

en volledig parasitair (Hrte1 1956).

Rhinanthus serotinus is in staat om op verschillende plantensoor-

ten to parasiteren, hoewel hij zijn levenscyclus ook geheel

autotroof han voltooien. In dit laatste geval blijft do plant

zeer klein en onvertakt, De centrale vraag bij het gehele onder-

zoek is de volgende: waarom is de groei van de gehechte ratelaar

zoveel heter dan die van de ongehechte ratelaar, m.a.w. welke

groeistimulerende factor(en) kan(kunnen) verantwoordelijk gesteld

worden voor de afhankelijkheid van de Phinanthus ser. van zijn

gastheer? Met een gehechte ratelaar wordt een op de gastheer para.

siterende ratelaar bedoeld.

Eon methode orn dit te onderzoeken is bet transport van stoffen te
bestuderen van gastheer naar parasiet. Meyboom (1968) toonde na

aan de gastheer CO2 toogediend te hebben aminozuren, suikers en

organische zuren in de parasiet aan. Toch moet men voorzichtig
zijn met het trekken van conc1usjes,ocat de mogelijkheid bestaat
dat de ratelaar aselectief stoffen opneemt en/of dat or eon belan

rijke hersynthese in de parasiet plaatsvindt.

Veel oncierzoek is gedaan rond de hecliting, omdat juist in deze
periode zeer sterke veranderingen in de ratelaar optreden. T.Jiter-

lijk konmerkt doze hechting zich door lichtgroen worden van de
topblaadjes van de ratelaar gepaard gaande met een geringe opzwel-
ling. Ret versgewicht van do planten verdubbelt in de eerste parr
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dagen na do hechting. Op deze wijze hoopte men informatie te ver
krijgen over de groeistimulerende factor(en).

Met blijkt dat vlak na do hechting eon aantal mineralen sterk in

concentratie toenemen nl. Na, NO3, P04, Mg en K (Janssen 1974,

Kiaren 1975), terwijl het suikergehalte relatief afneemt(de Boer

1971, v.d. Duim 1972, v. Dieten 1973, Janssen 1974). 1-let eiwit-

en aminozuurgehalte neemt toe(Klaren 1975). Er treden nog ineer

veranderingen op (kut 1975), maar al deze gegevens geven one

geen uitsluitsel of do veranderingen de oorzaak of hot gevoig

zijn van een betere groei na hechting.

Wanneer eon ratelaar op eon voedingsmedium gekweekt wordt, of

boter nog, met bepaalde stoffen ingespoten wordt, en de plant

hetzolfde niveau ale eon parasiterende ratelaar boreikt, kan

men jets moor zoggen over do groeistimulerende factor(en)dan

wannoer men werkt met eon gastheer—parasiet combinatio.

Mit proevon waarbij ratelaars gekwoekt werdon op een N 1-loagland

met oplopende fosfaatconcentratie bleek dat do planten op een
-N 1-loagland met iN P04 reeds eon optimale groei vortoondon
(Klaren 1975). Fosfaat heeft hier duiLdelijk de groei gestimu-

7leerd, alhoewel men niet kan stelien dat fosfaat alleen de groei
stimularende factor is, aangezien de door hechting gestimuleerde
groei groter is dan de door fosfaat alleen gestimuleerde groei.
Kennelijk zijn or flog andere stoffen die hot eventueel samen
met fosfaat mogelijk maken dat de rate1aar zich opimaa1 han
ontwikkelen. Wells bekend dat vlak na de hechting hot anorga-
nisch fosfaatgehaite sterk omhooggaat. Dit kan betekenen dat
deze stof een beperkende factor voor de plant is die opgeheven
wordt door do sterke Po4concentratiestijging als gevolg van de

he chting.
Ongehechto ratelaars zouden dun een fosfaatgebrok kunnen hebben.

Hit do literatuur is bekond dat pianten die aan P gebrek lijdon

en duo aan P04 gebrek lijdon hun N op kunnen slaan in do

van o.a. arginine. Zo werd hot effect van fosforgebrek op de

vrije aminozuron in Alfalfa bostudeerd door Gleites en Parker

(1957). Hierdoor trad o.a. oen vorhoging van de arginine con-

contratie op (Hewitt 1963). Phasoolus radiatus, Cicer arietinum,

Vigna catjang on Linuni usitatissimum vertoonden allen eon
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ophoping van arginino bij P gebrek (Pandey 1968). Ranjan(1962)

toonde voor Linuin usitatissimurn aan dat de sterke arginine op—

hoping alleen in de bladeren plaatsvond.

Klaren(1971) vond in ongehechte ratelaars na zeven weken een

hoger arginine gehalte dan in gehechte ratelaars, terwiji

bet totaal fosfaatgehalte in gehechte ratelaars hoger was dan in

ongehechte ratelaars. Ret doel van mijn onclerzoek is te zien of

m ,b,v. arginine PO/gebrec bij onge}echte ratElarrs nan:etooncl
kan worden,Daarvoor meet er wel een negatiev correJt e he
atann tuso de arpTinne en PC1 concentrat e in r rtlnr
spruit,



IF Materiaal en Methode.

11—1 Algemeen.

Phinanthus serotinus (Schnh) Oborny werd gedurende zeven weken

op vaatjes met voedingsoplossingen gekweekt. Na zeven weken werd

het arg. en PO/fgehalte in de spruit van deze planten bepaald.

Phinanthus serotinus werd ook in potten gekweekt al of niet in

combinatie met Hordeum vulgare (var. Union), gerst. Vijf weken

lang werd elke week het arg. en P0ehalte in de spruit van deze

planten bepaald, te rekenen vanaf de
19e

resp.
12e levensdag van

de plantjes. De 190 levensdag slaat op de ratelaar, de 120 op de

gerst, aangezien de gerst een week later gezaaid werd. Alleen

van de gehechte ratelaar en de beparasiteerde gerst werd rond de

hechting nog twee resp. drie keer extra het arg. en P01gehaltee e e e e
bepaald en wel op de 18,2oen mw resp. 11 , 13 en lLi levens—

dag van de planten.

11—1—1 Het kweken

Met zaad van Phinanthus serotinus, do grote ratelaar, was in

1971 verzameld. Voor ontkieming werd het gedurende twee maanden

op een vochtig filtreerpapiertje in het donker bij 1iC. gencu-
beerd. Vervolgens werden cle gekiemde zaden gepoot in plastic

potten die geheel gevuld waren met "Kakelhofgrond", een leem-

houdend dekzand.

Per pot (met een hoogte van ÷ 10 cm. en een diameter van ± 12cm
werden vier gekiemde ratelaarzaden gepoot. Hen week na hot poten

van de zaden werd naast elk ratelaarlciemplantje een ongekiemde
gerstkorrel gepoot. Ongeveer 19 dagen na het poten van de rate—
laarzaden begon hechting op te treden.
In totaal werden drie series gemaakt. Hen serie potten waarin

zich alleen ratelaars bevonden, een serie waarin zich eileen

gerstplanten bevonden en een serie waarin zich zowel ratelaars
als gerstplanten bevonden. Hot zal duidelijk zijn dat alleen in

de potten van doze laatste serie hechting op kan treden.
Met kweken zeif vond plaats in een klimaatkamer waar do dagleng-
to 16 uur en de lichtintensiteit 20.000lux bedroeg. De dagtempe—

ratuur was 20°C met een relatieve luchtvochtigheid van 60%, ter-



wijl de nachttemperatuur 15°C was met een relatieve luchtvochtig-

held van 75%.

Verder werden in dezelfde klimaatkamer nog ratelaars gekweekt op

vaatjes gevuld met een Hoagland oplossing. Deze vaatjes werden ir

kiemmen op een ijzeren standaard gezet en geareerd. Twee keer

per week werd de voedingsoplossing in de vaatjes ververst. Elk

vaatje bevatte 12 gekiemde zaden.

Door een grote sterfte in het begin werden na enkele dagen nog

een aantal ratelaarzaden aan de vaatjes toegevoegd om aan het

eind eon redelijk aantal te kunnen oogsten.

I -1-2

Voor de ratelaars die groeiden op de vaatjes werd een gemodifi—

ceerde *N Hoagland oplossing gebruikt. Deze oplossing werd ge-ac

maakt volgens het recept van F. Darlang. Hitgaande van een

Hoagland oplossing zonder PO1 en dus zonder P werd. steeds zoveel

P toegevoegd in de vorm van dat de volgende reeks verkre-

gen word

-2-N Hoagland zonder P

-N Hoagland zonder P + 0,000125 mnmol P

-N Hoagland zonder P + 0,00125 mmol P

N Hoagland zonder P + 0,0125 mrnol P

N Hoagland zonder + 0,125 rnrnol P (-i-N Hoagland)

-N Hoagland zonder P + 0,5 mniol P

11—1—3 HetOog.
Al de bepalingen zijn aan de spruit gedaan. De ratelaarspruiten

werden op de vastgestelde data afgeknipt, gewogen en wanneer ze

op dat moment niet gebruikt konden worden, in schroefdekselpotjes

in de diepvries bewaard. Op do gerst werd dezelfde procedure

toegepast, alleen werden de gerstspruiten in plasticzakjes in de

diepvries bewaard.

TI—i—k Drogestof_be4p.
Ongeveer 200 mg. vers plantenmateriaal word afgewogen, fijnge-

maakt in vloeibare stikstof en in weegflesjes gedaan die tevoren

een nacht bij 100°C in de stoof hadden gestaan en daarna eem-uur



in de exsiccator af waren gekoelci. Voordat de weegflesjes gevuld

werden,werd het gewicht ervan bepaald. Vervolgens werden de fles-

jes met plantenmateriaal gowogen en daarna gedurende 22 uur in d€

stoof bij 100CC gedroogd. Tenslotte werden de flesjes, nadat ze

in de exsiccator afgekoeld waren, opnieuw gewogen. Het drogestof

gehalte van de verschillende series kon toen berekend worden.

Versgewicht, drooggewicht en drogestof percentage werd bij elk

experiment opnieuw bepaald.

:1-1-5 Totaal Po4bepaling.

De totaal P0bepa1ing werd volgens Allen(1940) uitgevoerd. Onge-

veer 250 mg. vers plantenmateriaal werd in een Kjeldahl kolf met

2,2 ml 70% ROb4 gedestrueerd. Het plantenmateriaal werd afgewo

gen op een tissuepapiertje wat meegedestrueerd werd. Dit heeft

geen effect op het totaal PU4 gehalte van het plantenmateriaal,

aangezien het tissuepapiertje geen of een niet te meten hoeveel—

heid P04 bevat. Na ongeveer vijf uur was de oplossing heider. De

destructie werd stopgezet. Na afkoelen werd 10 ml. demi water,

2 ml. amidol-bisulfietreagens(verkregen door 2 gr. amidol en 4Ogr

NaHS01 in 200 ml. demi water op te bossen en de o.plossing daarna

te filtreren), 1 ml. 8,3% ammoniuinmolybdaatoplossing en weer

10 ml. demi water toegevoegd.

Met behulp van de spectrofotometer werd de extinctie van de ant—

stane blauwe,kleur bij 610 nm. bepaald ongeveer 5-30 minuten na—

dat het ammoniummolybdaat toegevoegd werd.

Dc reactie berust op het principe dat fosfomolybcieenzuur gevormd
wordt. Dit fosfomolybdeemzuur wordt vervolgens door amidol gere-
duceerd tot een stof met een blauwe kleur. De structuur van deze
stof is nog niet bekend.
Een ijkgrafiek werd gemaakt door de extincties te meten van de

kleur die ontstaat door bekencle hoeveelheden KH2PO4op te lossen

in hetzelfde reagens abs waarmee de totaal P0,bepaling uitgevoerd

wordt. M.b.v. de tafelcomputer en de daarmee berekende r.c. van

de ijklijn en de afwijking van deze lijn van 0 op de x—as werd de
concentratie totaal POL in het plantenmateriaal berekend.



11—1—6 4Jnebealing.

Ongeveer 250 mg. in vloeibare stikstof fijngemaakt vers planten—

materiaal werd op een tissuepapiertje afgewogen en in een erlen-

meyer van 50 ml. gedaan. Vervolgens werd er 10 ml. 3% HC1 toege-

voegd. Het geheel werd gedurende twee uur bij kamertemperatuur

in een schudwaterbad geplaatst. Vervolgens werd de vloeistof

afgefiltreerd. Het filtraat werd in een maatkolf met demi water

tot 50 ml. aangevuld. Pit was het aminozuurextract.

Voor dc argininebepaling werd gebruik gemaakt van de enigszins

gewijzigde reactie van Sbkaguchi(Schoorl 19Lf1, Snell and Snell

1937). Aan 5 ml. van het aminozuurextract werd I ml. 20% NaOH

oplossing toegevoegd. Vervolgens werd 0,2 ml. 0,02% alfa-naphtol

oplossing aan bet extract toegevoegd.

Daarna werd bet geheel zes minuten in ijs geplaatst. Na deze zes

minuten werd 0,2 ml. koude natriumhypobroiiiet oplossing toege—

voegd (deze natriumhypobromiet oplossing werd gemaakt door 2 gr.

broom in 100 cc. van een 5% NaOH oplossing op te lossen). Na

5 sec. werd er 5 sec. op cen vortex-schudapparaat geschud en weei

5 sec. later werd 1 ml. -i-0% ureuin opi. toegevoegd. Van de ontsta-

ne oranje-rode kleur werd 6-8 minuten na het toevoegen van de

natriumhypobromieto-olossjng de extinctie bepaald bij 502 nm. in

de Zeiss—spectrofotometer. IJreum wordt toegevoegd om de direct
optredende kleurafbraak tegen te gaan.
Dc reactie is niet geeel specifiek, maar wel kennierkend voor
arginine onder de aminozuren.Dz. C8/EkJEi. t 56Rk

Pplanten blijken o.a. suikers op te hopen (v.d. Duim 1972).
Daarom i voor aaccharose onderzocht of deze stof de reactie—
kleur beEnvloedde. Pit bleek niet het geval te zijn.
M.b.v. een ijklijn, die maar in een klein gebied linair is,
(0,005-0,05 rng arg./l.) doorda de kleur slechts in een hetrek—

kelijk klein gebied de wet van Beer volgt, en de tafelcomputer

(zie totaal P01) werd de arginine concentratie in het planten-

materiani berekend.
I I 1-7 1nvu11ende opmerkingen

De ireeste hepaiin en nerden in lapin uitgevoerd ,De U1 tzOndcrini.
en clearer etaan in taheiL VI verrield.
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III Resultaten.

Reeds enkele weken nadat do gekiemde ratelaarzaden op de vaatjes

waren geplaatst,was eon duidelijk verschil in groei van de plant-

jes waar te nemen. De planten op de vaatjes 5 en 6 deden het ult-

stekend, terwiji die op de vaatjes 1 en 2 het minder good deden.

De pianten op de vaatjes 3 en LF groeiden zeer slecht en leden

duidelijk Po4gebrek. Aangezien do planten die geen of uiterst

weinig P04 toegediend kregen(vaatjes 1 en 2) tamelijk goed ge-

dijden, was dit een reden oP04concentratie in alle voedings-

media te bepalen. Daaruit bleek dat de PO4concentraties anders

waren dan de berekende P0)fconcentraties. Op uiterlijke kenmerken

werden de vaatjes toen zo gerangschikt dat een reeks ontstond met

afnemend P0/fgebrek (zie tabel 1). PO4gebrek komt o.a. tot uiting

in het rood worden van de bladeren(anthocyanen) en het achter-

blijven in de groel. Links in deze tabel staat de concentratie

P0 in het voedingomedium uitgeth"ukt in mmol P per liter, terwiji

het arg.gehalte rechts uitgedrukt is in 10 mol per gram droog-

gewicht en het P04 in 105mo1 P per gram drooggewicht. Voortaan

zal do concentratie P04 in de spruit steeds uitgedrukt worden in

P. Het vers- en het drooggewicht is in grammen uitgedrukt.
In grafiek 1 is do concentratie arg. in de ratelaarspruit uitge-
zet tegen de concentratie P04 in do spruit. Do cijfers die bij de
punten staan duiden op de numrners van do vaatjes.

Omdat do planten op de vaatjes op uiterlijke kenmerken van P04ge—
brek gerangschikt werden, konden de vaatjes wel in de juiste
volgorde geplaatst worden, maar omdat de concentraties PO in de
vast jes 2 en 4 niet bekend waren,moest in de linkerkolom op doze

twee plaatsen een vraagteken ingevuld worden.

De resultaten van do bepalingen aan do planten die in potten ge-

kweekt werden staan in tabel II, III, IV en V. Rechts in deze

tabelien staat do arg.concentratie uitgedrukt in 106mo1—gr.drg.,

terwiji het P04 in 105mo1 P per gr.drg. uitgedrukt is. Hot vers-

en drooggewicht is weer in grammen uitgedrukt.

Do getalien in de linkerkolom van deze tabel geven de leeftijd

van do iDlanten in dagen aan. Er moot nog wel eon opmerking bij

tabel III gemaakt worden.



In de planten die 19 dagen ouci waren zib wel degelijk verschjl.

Het aantal dagen dat de planten gehecht waren was verschillend.
Thnner de planten een lets iichtere klour en sen geninge on
zweliini van de tonblaadjes vertoonden,werden ze genierkt .2an
fleer ze op dezelfde dag geoogst werden,worden deze planten ver
der nangeduid met P±; de planteri die oem dag inter geoogst
werden worden verder a geduid met P+,2 dagen later met P++
en 3 dagen later met P+++.2eteifde is hot geval in tniel 11,
Ook hier zit in de plant en die 12 dngen oud zljn we1 degelijk
verse hil

2+ wil zegmen dat er nnnst deze plant en 2+ plant etond,
2+ wil zeggen dat en naast ooze olant sen 2+ p'ant stone,
G++ wi zeggen dat en nnast deze plant een P++plant stond,
G+++w 1 zeggen dat or nanst deze p ant ceo P++±o ant Etond.

In tabel III koint in de linkerkoloin R+++/++ vor. Dit kornt,

doordat de planten die 2 en 3 dagen gehecht waren bij elkaar ge-

voegd werden, teneinde een voldoënide hoeveelheid plantenmateri—

aal te verkrijgen.

In grafiek 2 is de concentratie arginine in de spruit uitgezet

tegen de tijd, zowel voor do gehechte ala de ongehechte ratelaar
ala ook voor de beparasiteerde als de onbeparasiteerde gerat.
In grafiek 3 is de concentratie P01 in de spruit van do ratelaar
en de gorat tegen de tijd uitgezet.
Grafiek 1 toont weer de concentratje arginine in de R+ en
spruit uitgezet tegen do P01concentratje in dezelfde spruit. De
cijfertjes stellen dit keer de leeftijd van de spruiten voor.

Grafiek Lf laat de concentratie arginine in de G+ en G spruit

zien uitgezet tegen de concentratie P0/f in deze spruiten. Ook

hier duiden de cijfertjes weer op de leeftijd van de pianten,
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TaboiL van nrooven cPLe niet in diip]o uitgevoerd zija,

Tabel VI

Plant

4P.

+

arginine

boraling

eupLo
.

duplo

P01
I

drogestof

hopaling bepahing

enLelv, enkeiv,
.. ..

cunlo efllcelv,

P++/+++ enkelv. en:e V. onlcelv.

vaatjespi.i onkelv. enkelv. enicelv,

vaat losni. .2 dupl o onkeiv enkclv,

- duilo dulo oJv
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IV Discussie.

De centrale vraag bij dit onderzoek is of men bij Phinanthus

serotinus een negatieve correlatie kan vinden tussen het arg. en

het P0gehalte in de spruit. Om dit te onderzoeken zijn planten

op vaatjes gekweekt. Wat duidelijk uit tabel 1 naar voren komt

is dat zowel het vers- ale het drooggewicht van de sipruit bij

toenemende P0concentratie in het medium toeneemt, B±j een

Hoagland ligt in dit geval de optiniale groei, zoals blijkt ult

zowel het vers— ale het drooggewicht.

Vaatje neemt eigenlijk in de hele tabel een uitzoncleringsposi-

tie in. Zowel het vers- ale het drooggewicht ligt lager dan dat

van vaatje 3. Verder is het argininegehalte nogal afwijkend,

zoals we later zullen zien.

Toch horen de planten in deze tabel wel op de vierde plaats te

staan, omdat ze op dit vaatje duidelijk beter groeiden dan die

op vaatje 3, maar ininder dan die op vaatje 5. Ret is misschien

beter om niet al te veel waarde te hechten aan de gegevens van

vaatje )..

Zoals blijkt uit tabel 1 treden er verschiliLen op in de arginine

concentraties in de spruit. Daar waar de planten duidelijk P0

gebrek lijden, de eerste drie vaatjes, bedraagt de arg.concen

tratie in de spruit 60-70 xlO6mol g. per gr,drg. De spruiten

op de vaatjes 5 en 6 hebben een arg.gehalte van x

per gr. drg. De spruiten van deze laatste twee vaatjes hebben

dus duidelijk een lager arg.gehalte dan die van de eerste drie

vaatjes. Ret arg.gehalte in de spruiten van de planten op vaat.ie

L is duidelijk te laag.

Wanneer men naar do FO/concentraties in de spruit kijkt, ziet

men dat het P0gehalte in de spruiten van de planten op de eer-

ste drie vaatjes nage.noeg constant is Ca. 3,6 x 105rno1 P/gr.drg

Ret P0gehalte mdc spruiten van de vaatjes 5 en 6 bedraagt on-

geveer 15,7 x l0mol P/gr.drg.. Hen zeer duidelijk verschil.

Waimeer nn de waarden van de arg. en de Pokconcentraties combi-

neert, ziet men dat het arg.gehalte in do spruit bij toeneniende

FO4concentratie afneernt. Daar waar de arg. concentratie hoog is,
is de P0concentratie laag en daar waar de arg.concentratie laa,
is, is de P01concentratie hoog(dit hoog en laag is relatief be-
doeld).



Hieruit blijkt dat er een negatieve correlatie bestaat tussen

het P01k en het arg.gehaite in de spruiten van ratelaars, ge-

kweekt op vaatjes en zeven weken oud. Zie ook grafiek 1. Een

negatieve correlatie wordt in dit geval gekenmerkt door eon lijn

van links boven naar rechts berieden.

Dat de planten op vaatje 1 toch P0/f in de spruit hebben, komt

waarschijnhijk niet aileen door het felt dat dat nog 0L ult het

zaad was, maar ook doordat de planten eerst wel een geringe hoe—

veelheid P04 in hun voeffingsrnedium toegediend kregen, wat later
tot nul teruggebracht werd door een sterke aigengroel in de maat

H koif met voedingsoplossing.
Gewoonhijk lijden planten die 0,05 N P/l(0,025 mmol P) in hun
voedingsmedium krijgen besiist geen P04 gebrek meer(Asher en
Loneragan 1967). Phinanthus serotinus lijdt bij 0,03 mmcl P/i

nog heel duideiijk gebrek. Het is evident dat doze halfparasiet

eon hogere P0i+concentratie todediend moot krijgen om tot opti—
male groei te komen.

Wat verder in tabel 1 opvalt is dat do in de vaatjes 1 tot en

met 4 toegediende concentratie P04 ongeveer eenzeifde P04concen—
tratie in de spruit tot gevolg heeft. 00k do planten op do vaat—
jes 5 en 6 bezitten eenzeifde Po4gehalte in do spruit. Dit kan
overeenkomen met hetgeen Edwards(1969) bij tarwe gevonden heeft.

Hij toonde in het lage P04concentratie gebied(0—l mmoi P/i) aan

dat de absorptie-isotherm opgebouwd was uit twee hyperholische

absorptiemechanismen. De ene bereikt zijn verzadiging bij 0,07
mmol P/i, terwiji do andere zijn verzadigingspunt bij 1 rnmoi P/i

Eheeft. 4.k- ee bei:de mechanismern'ervor dat
het H2P041on do plant kan binnendringen.
Het iijkt crop dat P04 in de vaatjes 1 tot en met 4 beperkend is
voor do groel. Wanneer immers in het voedingsmedium nicer P04
teogediend wordt, komt dit niet tot uiting in eon vorhoogd FO/L
gehaite in do spruit, maar in een betere groei. In de spruiten
van de planten op do vaatjes 5 en 6 iigt hot Po4gehalte veel

hoger on neemt zelfs jots too bij toenomende P04concentratie.
Hot P04 iS 111cr waarschijniijk niet boperkend meer voor de groei

ni m ,h.v mine f onderzoelcep of de one':n}tp rot nor PC, pe
ijHt not oppeovon zoo :unnen warden door do hocht np( PO1u: t

pa othoer) word het amp'. en ht PC gaha to in do srmui ten von
eon ann tal a ntehanms( zown P+ a a P ) on non nonto] perot n on ban



(zowel G+ als G—) , o1cwee1t op pot2rond , he na.i d , (zie tabel II, ITI en
IV en V en g:afi eb 2 en 3)
laorvoor in lid we? noodzakeli :b to onderzoe1eo of de govonden ne
atinve correlatie cnn a1gennan voorkonend versc}iijnoel in hij do

nateiaor ,o f a1 men nanr lets nat na non boeo.1 de tI d en /of eILeen
on vast es ortreedt.

Gedurende de proefperiode is het versgewicht van de spruiten van
de verschillende series(dus R+, R, G+ en G) toegenomen.
Duidelijk is het verschjl to zion tussen de P+ en PThpruiten.

Het drooggewich,t van do R+ spruit is ca. 2,5 x zo groot als dat
van de R spruit, terwiji het versgewicht bijna 3,5 x zo hoog
ligt. Bij de G+ en G spruiten zijn deze verschillen veel klei—

ner. Duidelijk is dat de groei van do G+ Plant vertraagd wordt
als gev®lg van de daarop parasiterende ratelaar. Hot drogestof
gehalte van de R+ spruit neemt tijdens do hechting zeer snel af.

Water ennmineralen konien dan vanuit.de gastheer de ratelaar bin-
nen. In deze tabel is die sterke daling van het drogestof percen

tage niet zo duidelijk, omdat het materiaal Ca. L1- weken in de
koelkast gelegen heeft(gevrjesdroogd)

Viak na de hechting ziet men het arg.gehalte in do P+ spruit

omhoogschieten. Wanneer de planten ongeveer 5 weken oud zijn,

bereikt hot arg.gehalte in de spruit een maximum, ongeveer 55 x
106mo1/gr.drg.. Daarna neemt de arg.concentrate in do P+spruit
zeer snel af. Van do Pspruit kunnen we zeggen dat het arg.

gehalte daarin globaal gesproken afneemt. Heel belangrijk in
grafiek 2 is de dag dat P+ en Pplanten L1-Lf dagen oud zijn. Voor
deze dag ligt het arg.gehalte in do P+spruit stukken hoger dan

in de RThpruit, maar na deze dag is bet precies omgekeerd. De
PThpruit bezit meer arg. dan de R+spruit.

Het PO1gehalte in de R+spruit neemt direct na dd hechting sterk
toe. Na ongeveer L1-- week bereikt de POconcentratje daarin een

maximum. Daarna neemt bet lets af, maar blijft wel hoog(v.d.

Boogaart i97). Van het gehalte in de PThpruit kan men zeg-

gen dat hot geleidelijk aan in de loop van do tijd afneemt. In
do proefperiode van 7 weken ziet men dat hot P01 gehalte in do

R+spruit steeds hoger ligt dan dat in do RThpruit.
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Combineert men weer de gegevens van de arg. en de P04 bepalingen,

dan moet men hieruit het volgonde concluderen. Gedurende de eer-

ste vijf weken lijkt het erop dat er een positieve correlatie

bestaat tussen het arg. en het P04gehalte in de ratelaarspruit.

Immers, als het arg.gehalte omhooggaat, stijgt het PO4gehalte

ook(1R+). Wanneer het arg.gehalte daalt, daalt het Po4gehalte

eveneens. In de periode dat de ratelaarplanten 3_4L1. dagen oud

zijn bostaat er geen duidelijke correlatie tussen het arg. en

hot P0gehalte in de spruit. Na 44 dagen treedt er duidelijk een

negatieve correlatie op tussen het arg. en het Po4gehalte in de

ratelaarspruit. Eon hoog arg.gehalte gaat gepaard met een laag

PO4gehalte(P), terwiji het omgekeerde het geval is in de R+

spruit.

Het is moeilijk lets te zeggen over eon eventuelo correlatie

tussen het arg. en hot Po4gohalte zowel in do beparasiteerde

gorst als in de onbeparasiteerde gerst. Globaal gesproken treden

er niet zulke sterke verschillen op tussen het arg. en het P04

gehalte in de G+ en Gspruit.

Op,het arg.gehalte in de G+spruit na 19 dagen zullen we later

nog terugkoinen, Aliëen wanneor de planten 12 dagen oud zijn, dus

prcies orn de hochting lijkt hot erop dat er eon negatieve cor—

relatie bestaat tussen het arg. en het Po4gehalte in do G+ en

do GThpruit. Met opzet is hier eon slag om de arm gehouden, om—

dat do verschillen waarschijnlijk niet signifikant zijn.

Wanneer flu opnieuw gekeken wordt naar de planten die op de vaat—

jes gekwoekt zijn, kunnen do gegevens hiervan vergeleken worden

met die van de P+ en Pplanten, gekweekt op potgrOnd. Dertvaat_

jesplanten" z±jn ongehecht dus het ligt voor de hand doze eerst

met de Rplanten to vergelijkon.

vaatjes P

l0mol P/gr.drg. 15,3 9 35
106mo1 g./gr. drg, 52 5,3

Voor do "vaatjesplanten" zijn de gegevens gebruikt van die rate

laars die bij een *N Hoagland gokweekt zijn. Doze planton groei

den hot best, a1hoewl ze kielner gebleven zijn da do gehechte

ratelaars. Do concentratie P04 in de PThpruiten is lager dan do

concentratie P01 in do "vaatjesplanten" bij eon -N Hoagland.
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Het arg.gehalte zou dan ongeveer 55 x 106mo1 per gr. drg. moeteE

zijn (zie tabel 1). Er is eon arg.concentratie gevonden die veel

lager ligt nl. 12 x l0 mol/gr.drg.. Het P0k gehalte van de

R+spruiten ligt echter twee keer zo hoog ale dat van de planten

die bij eon -N Hoagland gekweekt zijn. Het arg.gehalin de R+

spruiten ligt echter zeer laag, nl 5,3 x 106mo1 arg. per gr. drg
Het arg.gehalte in de spruiten van de "vaatjesplanten" is veel en

veel hoger dan dat in de P+ en PThpruiten. Toch staan de"vaatjes-.

planten'1 wat beteft hun groei tussen de P-f en Pplanten in. Het

lijkt dan niet erg waarschijnhijk dat arg. de groeistimulerende
factor is die voor sterke veranderingen na de hechting in de R+

plant verantwoordelijlc is. Grafiek 1(R+) geeft ook eon aanwijzing

in die richting, omdat het arg.gehalte zeer sterk kan varieren

in een gebied waar het P0ehalte maar weinig varieert.

Hit tabel 1 blijkt dat wanneer de P0 concentratie verhoogcl wordt

(tenminste in het gebied van 0 tot -N Roagland) de groei neemt.
De P0concentratie was daar dits een beperkende factor, De

concentratie in"de spruiten van de"vaatjesplanten" ligt tussen
dat van de P+ en Pplanten in. Ook wat betreft de groei staan de
"vaatjesplanten" er tussenin. Dit is een aanwijzing dat het
gehalte in de RThpruit een beperkende factor is voor de betere

groei van de plant na de hechting.

DuideJijk zijn in grafiek L drie groepen te onderscheiden.

De Pplanten met een laag arg. en een laag P01ehalte in de -

spruit. De R+ planten met een hoge P0k en eon intermediaire arg.

concentratie in de spruit en de vaatjespianten"(tenmjnste die
van vaatje 5 en 6) met een jets hoger POehalte in de spruit dan
de Pplanten en eon hoger arg.gehalte. Dit hoge arg.gehalte komt

waarschijnlijk door het feit dat de planten P04gebrek lijden. De-

ze planten zijn immers 7 weken oud en bezitten een negatieve
correlatie tussen het arg. en het POehalte in de spruit.
Pondorn de hechting schommelt het P01gehalte in do G+spruit wat
heen en weer. Waarschijnlijk zijn de daarbij optredende verschil

len niet signifikant, maar hot P04gehalte ligt op dit tijdstip

lager dan dat in de GThpruit. Wanneer do planten ongeveer 19

dagen oud zijn treedt herstol op. Tot do leoftijd van 33 dagen
is het verloop van de POkconcentratie in de G+ en 0 spruit onge-
veer gelijk.
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Daarna daalt het PO1gehalto in de G+spruit vij stork, terwiji
dat in de GThpruit lets toeneemt. Daling in do POconcentratje
in de 0+ spruit kornt enkele dagen later ook tot uiting in eon
daling van de PO concentratje in do R+ spruit. Het is ook moge—
lijk dat deze daling in het PO4gehalto van de P+ spruit niet
het gevoig is van de daling in hot POgeha1te in de 0+ spruit,
inaar een kwestie van loeftijd is0 Dc Rplant vertoont irnmers ook
een claling in het PO/fgehalte.

Do arg. concentratje in de GThpruit neemt eerst gedurende l--

week af, terwiji die daarna cnstant blijft gedurende do periode
dat er bepalingen aan de spruit zijn gedaan. Hot arg.gehalte in
de 0+ spruit neemt rond do hechting eerst lots toe(niet signifi—
kant), daalt daarna sterk en komt uiteindelijk woer op hetzelfde
niveau als dat in do spruit van do Gplant. Hot feit dat er wan—
neer de G+ planten 1+0 dagen oud zijn twee punten in de grafiek
getekend zijn duidt erop dat hior twee zeer ultoenlopende waarden
verkregen zijn. Welice waarde de juiste is,; is niet bekend, maar
de waarschijnljjkste is toch wel hot 1aaçste punt, omdat het
arg.gohalte in do G+ spruit al twee weken daarvoor op bet niveau
van dat in de GThpruit was.

Het lijkt waarschijnhjjk dat de sterke daling in do arg.concen—
tratie in do 0+ spruit to wijten is aan de sterke stijging van de
arg.concentratje in do R+ spruit, rn.a.w. dat er transport van arg
van gastheer naar parasiet heeft plaatsgevonclen, In concreto zal
dit o.a. door transanhinering zeer moeilijk aan te tonen zijn.
Wat kan nu do oorzank zijn van do sterke stijging en daarna de
storko daling van de arg.concontratjo in do P+ spruit zijn?

Hen toename in do N toevoer blijkt do snoiheid van do ceistrek—
king positief to benvlooden(s1coog 1951). Do colstrokkjng speelt
in do ratelaar vlak na de hechting oen belangrijko rol. Doze is
or narnolijk verantwoordoljjk voor dat de plant viak na do hech-
ting zoveel groter kan wordon. Daar arginine zoif veol N bevat on
de concentratje arg. in do P+ spruit stork stijgt vlak na do
hechting, zou hot orop kunnon wijzen dat arginine voor de cel-
strekking eon inducerende rol speelt.

Hot zou kunnen zijn dat do ratelaar veel arg. nodig heeft voor
do storke groei na do hechting. Arginine blijkt ni. do groei van
bladmoes te stjmuleron(Audus 1959).
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Aan de andore kant is het niet gebruikelijk grote oeveelheden

arg., ornithine of citrulline to vinden in snelgroeiend weefsel.

Supranormale hoeveolheden zijn verbonden met mineraaltekorten,

oud worden of eon begin van dormancy. I-let is duidelijk dat deze
stoffen eon belangrijke rol spelen in het stikstofmetabolisme.
Wanneer ze niet de oorzaak van laatstgenoemde processen zijn, da
zijn het in ieder geval gevoelige indicatoren(Naylor 1959).

Zoals boven blijkt kan de snelle stijging en daarna de snelle

daling van de arg.concentratie in do R+ spruit een kwestie van

ageing zijn. Elk blad kan ni. als tijdelijke opslag voor stik—

stof fungeren. Arginine zou daarbij een belangrijke rol kunnen

spelen. De stikstofreserves verdwijnen in de loop van de tijd

weer en dun zou ook do arg.concentratie in de P+ spruit weer kun-

nen afnemen(Carr and Pate 1967).

Het aminozuurgehalte in de spruit neemt in eon hechtende rate-.

laarplant toe en bereikt een maximum wanneer de plant eon dag

gehecht is. Daarna neemt de aminozuurconcentratie in de R+spruit
weer af en ligt na een week flog lets hoger dan toen de plant zick

ging hechten(Klaren 1975).

Hot arg.gehalte in de P± spruit neemt viak na do hechting zeer

sterk toe, maar bereikt pas een week na de hechting een maximum

om daarna weer snel af to nemen. Arginine volgt dus niet het al-

gemeen aminozuurpatroon.

Interessant is hot to weten dat canavanine in sommige gevallen

do antagonist van arginine kan zijn(Pilet 1961).

NO3gebrek zou in hot kader van dit onderzoek hot ergste zijn,

orndat dan de daling van hot arg.gehaite niet door een stijging

van het PO1gehalte veroorzaakt wordt. M.a.w. or kan dan niet meex

over eon negatieve correlatie gesproken worden tusson arg. en

P0t+ in ratelaars van 6- week, gokweekt op potgrond. Wanneer

do ratelaars NO3gehrek zouden lijden, zouden do gerstplanten or

zeker ook last van mooten hebben. De arg.concentratie in do gerst

spruit zou dan ook moeten dalen. Dit is niot hot geval. Toch

moot raen or voor oppassen om op grond van dit one felt te con—

cluderen dat de planten geen NO3 gebrek lijden, omdat o.a. door

transminering het arg.gehalto in do 0+ spruit bij NO3gobroI

misschien wel constant gehouden wordt.
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V Naschrift.
Tijdens dit onderzoek zijn er ook nog een drietal potten rate-

laars gekweekt, waarvan de grond geInfekteerd was met Mycorrhiza,

Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat als de planten

gebrek lijden, Mycorrhiza dit misschien op zou kunnen heffen.

Mycorrhiza verhoogt ni. de P01 opname door de genfekteerde

plant(Mosse 1973).

Uiterlijk was er tussen de Pplanten en de genfekteerde planten
geen verschil waar te nemen, zodat ook geen arginine en PO1 bepa-
ling gedaan is aan de spruiten van de genfekteerde planten,
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VI Somenvatting

1 lilt proevon met de ttvaatjesplanten" b]Jjkt dat wanneer de rate—

laars P04 gebrek lljden ze een boger arginine gehaite in ee

epruit hebheh dan wanneer ze geen PO4gebrek lijden.Een hoog PO,

gehalte in de apruit gaat gepaard met een laag arg.geha]te en

een leag PO4gehalte in de aprult gaat gepaard met een hoog arg.

gehalte.Er bestaat due een negatieve correlatie tussen het arg.

en P04 gehalte In de. sprult van de "vaatjesplanen".

2 lilt de sprulten van de "vaatjesplanten"blljkt dat de ratelaar

oen hogere PO4concentratie toegedlend moet krlgen an andere

p].anten om tot optimale groel te komen.

3 lilt de resultaten van de potgrondplanten bllji-t dat tijdens de

hechtlng zowel het arg. ale het P04gehalte in de ratelaarsprult

omhooggaat(mogelljk een positieve correiatle).Na 6. week bestaat

er een negatieve correlatle tussen het arg.en PO11gehalte in de

rat elaarsprult.

4 Het iijkt ero dat na de hechti.ng naast P04 ook arginine via
het xy].eemeap van de gerst naar de ratelnar getransporteerd

wordt.Hierdoor Ivan niet meer m.b.v.een arg.bepaling nagegean

worden of P0,+ de beperkende factor voor de groel van de onge-

heclite ratelaar was.
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VII §stiesvoorde1e
1 Zeer belangrijk is het te weten of de ratelaars gekweekt p pot
grond na verloop van tijd NO3gebrek krijgen. Mocht cit het geval

z±jn clan moeten we de uitspraak dat er na 6+ week een negatieve

correlatie bestaat tussen het arg. en het POgeha1te in de rate-

laarspru.it herzien.

Treedt er NO7gebrek op en zo ,ja wanneer?

2 Het zou interessant zijn de "vaatjesproef nog een keer opnieuw

uit te voeren, maar dan met de berekende concentraties. Men zou
dan rnisschien te weten kunnen komen welke PO1concentratie mini—
maal nodig is om Phinanthus serotinus tot optimale groei te
krijgen(In ieder geval hoger danO,O5N P/i).

3 Misschien zou men door de ratelaarpianten met arginine in te
spuiten jets meer te weten kunnen komen over de uitwerking van

arginine op de rateiaarspruit. Tevens zou het interessant zijn

te weten of de stijging van de arginine concentratie te wijten is

aan transport van arginine van de gastheer naar de haifparadiet.
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