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Uoofdstuk I.. Inleiding

Do. alleroarste levensvormen op aardo waroii strikte

anaroben.

Er was nog geem mo1eculairo zuuratof in. de biosfeer

aanwezig. Pas ma de. on.twikkeling van de groene plan—

ten. kon.. zich een. zuurstof—bevattemde atmosfee..r ont-

wikkelen. ten. govoigge van. da fotosynthetisc.he acti—

viteitexL van.. gro.en.e plantezi en algen.

Eerst ma de ontwikkoling van, do. groene planten.. ont—

stond..en organismen. met eon.. zgn. arobe stofwisseling.

Eon stofwisaeling met gebruik. van.. zuurstof als ult—

einde1ijke electronenace.eptor is namelijk energe-

tisch. gezien. veel voorcieliger dan anaro.be stofwis—'

selingstypen...

Het blijkt,. dat do. meeste tegenwoordig levende orga—

nisinen (00k do zgn.. strikt aroben) de rnogelijkheid

hebben om geheel of gedeeltelijk,. korter of langer

to (over— Leven ondor zuuratouloze omstandigheden

(Vartapetian 1978).

Ret leven onder anarobe omstandigheden stelt echter

nogal w.at eisen aan. het functioneren. van e.en. plant.

Allereerst mo.et do plant zich teweer kunnen stellen

tegen hot on.tstaan van.. een energie—tekort ten ge—

volge yam.. zuurstofgebrek..

Daarnaast moet ook oem. aanpassing aanwezig zijn om

do ,nadelige invloed van.. allerlel stouf.en (in.. geredu—

c..aerde toestand) to kunnen weerstaan..

Do plant zal, ma kortere o.f langero tij.d, doodgaan

als or goon. speciale morfologisch/anatomische aaa—

passingen. 01 fysiologische aanpassingen beschikbaar

zijn.. (Lambers 1975).

In sommige planten(—delen) zullen anarobe situaties

ontetaan, terwiji die in andere planten of planten—

delen juist worden voorkomen.



Soms doen zich de onaangename gevo1genn zuurstof—

gebrek zich niet voor, in andere gevallen kunnen ze

worden getolereerd..

In. onderstaand schema zijn cle mogelijkheden aange—

geven die planten kunnen ontwikke1e om zuurstofte-
kort het hoofcj te biederi,

Resistentie tegen.
zuursto f—tekort

Vermi,jding van plaatsen Tolerantie van
met te weinig zuurstof zuurstof-tekort

(niet voorkomen / niet
kiemen)

v.ermijding van zuurstof— Tolerantie van de

gebrek door in rust te problemen van zuur—

gaan. stoftekort

Zuursto f—aanvoer.. Fysiologi sche
vanuit de atmos-. mechanjsmen van

feer aanpassing

(naar Levitt 1972)

Het opheffen van het zuu.rstoftekort geschiedt door

de morfologiach/anatomisehe aanpassingen die sommige
planton daartoe hebben ontwikkeld (zie verder hoofcL—

stuk 2).

Echte tolerantie van het zuurstoftekort in de bodem

bestaat uit het wijzigen van het rnetabolisme en wordt

besproken in hoofdstuk 3 (fysiologische aanpassingon)..

Ook het In rust gaan van eon. plant onder invloed van

zuurstofgebrek is een vorm van fysiologische aanpas—

sing, maar echte tolerantie van de anarobie—prob1e-

men is dit niet



liet is onrnogelijk om de hierboven al genoemde inde-.

ling in morfo1ogisch/anatosche aanpassingen en

fysiologische aanpassingen strikt te handhaven,

Het ontstaan van bijvoorbeeld luchtkanalen. in de

wortels van een plant,, een. rnorfologisch/anatomjsche

aanpassing, heeft een fysiologische grondsiag,

Een fysiologische aanpassing als het in rust gaan
van de plant heeft vaak morfologische consequenties

(zoals bladval)..

De indeling in nlorfologisch/anatomjsche aanpassingen

en fysiologische aanpassingen lijkt in de praktijk

ecbtej, bruikbaar..



Inhoudsopgave Hoofdtuk II.

Hoofdstuk II. Morfologisch/Anatomische aanpassingen

van. lanten aan zuurstoflozebodernom:

standigheden.

pagina

11.1. In]Leiding . . . . . . .. . •... • ...•. • .. •. . .. . . .

11.2. Interne aratie van. plaatenwortels .. 0

11.3. Ret systeeni van. de in.terne aratie •,

II.Lf. Interne aratie bij overstromings-

toleranteplantea ,..,.........,...,,2.

11.5. Resplratie en interne zuurstofcon—

centratie .........,.................. 15

11.6.. Het interne aratie—systeem als

zuurstofreservoiE .... ........ ..."..

11,7, Aanvoer van zuurstof ten behoeve van

d.o in.terte aratie .,................. 2.0

II8. De invloed van de fotosynthese op de

w or tela ir at i e , . . . • , . . _ . . , . . , . • • , • 2. \

11.9. Interne aratie bij overstroniings-.

intoleraatoplanten .................2-I

11.10 Oxidatie van de rhizosfeer

11,11 Oxidatie van de rhizosfeer door

enzymen

11.12 Gemodiflceerdo wortelsystemen ....... 31



Hoofstuk II. Morfologisch/Anatornischeaanpassinen

! 1anten aan zuurstoflozebodeniom:

standigheden.

11.1. Inleiding

Ret v.oornaamate doel van do morfologisch/anatomische

aanpassingen. yam planten aan. anarobe bodernomstandig—

heclen is het aanvoeren van zuurstof vanaf de. boven—

grondse d.elen van een. plant die zich in. do atmosfeer

bevinden1 naar de wortels of direct van de atmosfeer

naar speciea1 voor dat doel aanwezige wortels..

Deze aaripassingen omvatton. do ontwikkeling van:

1) IlLterne aratie—systemen

- luchtkanalen
— luchtholten.
— arenchym—weefsel

2) Gemodificeerde wortelsystemen

— oppervlakkige beworteling

— negatieve geotropie van, do wortels

lu.c.htwortels



11.2. Interne aratie van lantenworte1s.

Planten zijn weliswaar in. staat am. tijdelijk anad—

robe omstandighederi te overleven door eeit aanpassing

van hun stofwisseling, maar voor eea actieve groei

zal altijd zuurstof nodig zijn.

Kiemplanten van rijst blijken. echter in. staat ow.

oak. oiider volledig anairobe omstandigheden to

groelen (Vartapotian 1978)..

De een. of andere vorm van ventilatie is noodzakelijk
ow. te voorzieii iii do zuurstof—behoefte van do
groei—ademhaling, maar oak ow. do rhizoafeer met z'a
schadelijke gereducearde verbindingen. to oxideren

en zo onschadelijlc te maken.

Evenals do verplaatsing van. zuurstof in de bodem,

is oak de zuurstofverplaatsing in.. de wortels van

een plant eon proces dat voornamelijk door middel

van diffusie platsvindt.

Van Paalte (19k1) tooncle aan, dat rijstwortels in

staat waren am. gereduceerde media te oxideren.

H±j verklaarde d.it door te veronderstellen dat

zuurstof, aanwezig in de Bichtholten van do rijst—

wortels, van de spruit via luchtkan.alen naar de

wortels en de rhizosfee.r word getransporteerd.

Wortels waarvan een ring van do cortex was wegge—

nomen waren. niet in staat orn zuurstof te trana-

porteren.. Lambers (1975) noemt d resultaten. van.

een. aantal andere proeven van Van Raalte., waarin.
oak zeekraal (Salicornia sp.) in staat blijkt ow.

rhizosfeer te oxideren. Rand do wortels van.
doze plant worden ni. roodbruine verkleuringen van

geoxideerd.e ijzer—verbindingen aangetroffen. Do bo—

dam waarmu Salicornia groelt is echter stork geredu—

ceerd, met eon diepzwarte kleur veroorzaakt door een

neersiag van FeS.



Interne aratie is daarom van. vitaal belang voor

planten die groelen in anaérobe milieus. Ook voor

planten die ui niet-anarobe milieus groeien, kan

interne aratie eei gunstige eigenschap zijn.

(Arnnstrong 1975/1978),

Een. illustratie van do aeratie—mogelijkheden van

planten, hetzij via do bodem, hetzij via cen. intern

aratie-systeem wordt gegeven. door Luxmoor et al

(1970)

4 t J2 .
Met het gebruik van radio—actief gemerkte zuurstof(15Q)

werd aangetoond, dat de zuurstoi'verplaating in een

plant is te vergelijken met zuurtofdjffuoje in eon

system SOIL PAThWAY

j35 spaces
in plant
tlsues

root wail-

//
mrritemmatic
rent tip zone

soil moisture
tilni

Soil anti plant aclation pathways.



holle buis. Dit blijkt ult proeven van ivans & Ebert

(1960) met Vicia faba (tuinboon) en uit proeven van

Barber, Ebert & Evans (1962) met Oryza sativa (rijst).

Barber et al (1962) veronderstelden. daarbijdat do

grote hoeveeTheid lucht in. de wortels van do rilst—

plant van belang zou kunnen zijn. als zuurstofreaer—

voir voor anarobe ometandigheden. en. daarmee voor

de over1evingsmoge1ijkeden van doze plant.

Met behuip van polarograflscha technieken kon

interne aratie word.en aangetoond bij een reeks van

andere planten.. Een. greep hieruit:

— gerst (Heicie et al. 1963

— waterdrieblad. (Menyanthes trifoliata)

veenpluis (Eriophorum angustifoliurn)

pijpestrootje (MoLinia caerula) (Armstrorg 196/+)

— naoerasandijvie (Senecio congestus)
waterkruiskruid (Senecio aquaticus) (Lambers 1979)

— verschillende wi1gen—soorten (Salix sp.)

gagel (Myrica gale) (Armstrong 1968)

— verschiilende denne-soorten. (Pinus sp.)

(Armstrong & Read 1972)

— Spartina alterriiflora (Teal & Kanwisher 1966)

Ook wexdzuurstoftransport aangetoond bij:

— rnais (Zea mays) (Jensen et al 1967)

— Nyssa aquatica en Taxodium dictichum (Dickson &Broyer p72)

Nyssa sylvatica C Hook et al 1971)

10



11.3. Het systeem van. de interne aratie.

Iii. droge grond kan. meestal voldoende zuurstof van

buitenat de wortel binnendringen onLte worden. gebruikt

in. .de wortelademhaling.

Iii. natte of waterverzadigda g.-ond zal weinig of geen

zuurstof aanwezig zijn, zodat d.e plant terug rnoet

vallen. op alternatieva iuauieren.. -van auu.rstofaaavoer..
(Armstrong 1975).

Zuurstof kom.t do. plant binnen. via do delen van do

plant die zich in de atmosfeer bevinden, ni.. via

do huidmondjes. van do bladeren en. via lenticellen

(bij, houtige gewassen),

B1J kruidahtige planten gaat de zuurstof direct

d.m,.ii,. diffusie van de huidxnondjes via do. interc.el—

lulaire holten naar de wortels,

In. bomen gaat do zuu.rstof vanaf huidmondjes en len—

ticellen. 00k. via eon. omweg door mergetralea en lege

houtvateii naar de. lachtkanalen. in. de wortels

(Armstrong 1978, Rook et al 1972).

Zoals hieroox;L vermeld, is zuurstofcliffusie in een

plant vergelljkbaar met zuurstofdiffusie in een

holle buis,. maar er dLent rekening to worden gehou-.

den met:

a) eerL.niet.-uniforme verde.ling van da luchtkanalen

in, d.e wortel
b.) de grillige kronkels van de luchtkanalen)die de

lengte van. weg cUe d.c zuurstof' moet auleggen

aaninerkelijk vergroot

c.) d.c zuurstofconsumptie van de aan de luchtkanalen

grenzende weefeels

d) do diffusie van zuurstof vanuit de wortel riaar

de rhizosfeer

e) do zuurstofdiffusie naar zijwortels

Al deze verschijnselen v.erhogen de effectieve dif—

fusieweerstand voor do zuurstof die op weg is vanaf

de stomata en lenticeJ.len naar de r'roeiende en fysio—

logisch actieve wortelpunten (Armstrong 1978).

1)



II.Li.. Interne aratie bij overstromings—tolerante

planten

Cohen. uit do wortels van rijst, een plant ut staat
om. to groeien. onder volledige anarobie (als klein—

plant), zijn. toch org gevoelig (in latere levens—

stadia) voor zuurstofgebrek

Binnen enkele uren na piaatsing in.. een zuurstofloze

atmosfoe.r traden irreversibele veranderingen op in

de ultra—structuur van de wortelcehlen. van voiwassen

rijstplanten (Vartapetian. ota1 1978).

De rneeste planten die te maken krijgen met ariarobe

ornstandigheden in de bodern. ontwikkolen in- meer of

mindere mate een stelsel van luchtkanalen en lucht-

holten in. hun weefsels.

Eon goring zuurstoftekort in ineristematische weef—

sels kan nodig zijn. oni de vorming van luchtkanalen

te induceren,

Is eenmaal eon. intern. aratie—systeem aanwezig, dan

zijn deze planten in voldoende mate in staat orn. in

hun. zuurstofbehoefte te voorzien (Armstrong 1978).

Het interne aratiesysteem bestaat uit een netwerk

van kielne, maar continue holten. in- het cortex—

parenchym. Dit kan tot 12% van het wortelvolume in

beslag nemen

\Leel grotere 1uchto1ten. ontwikkelen zich in de wor—

tels van waterpianten. Bij d.it soort planten kan

hot luchtvolume in. do wortels tot 60% van hot tota—
le wortelvolume oplopen (Armstrong 1975).

De ontwikkehing van luchtkanalen in. de worteis

geschiedt door schizogene en/of lysogene processen..

Bij schizogenie laten. de ceiwanden van a aan. elkaii—

cter grenzende c-ellen van elkaar los, zodat tussen

de cellen lege ruimten ontstaan.

Lysogenie omvat hot verdwijnen van complete cohen,

waardoor op do vrijgekomen plaatsen. luchtholten

ontstaan.



BIj somrnige planten gaan deze processen z ver, dat

alleen do buitenste laag cortexparenciym intact

blijft. Bij andere planten treedtnooit lysogenie op,

maar vormen de cellea een honingraat-struc.tuur.

Boeke (l9L.O) nam bij rijstwortels some do aL wezig—

held van de. middenlamel tussen 2 wortelcellen waar.

i.1d.erHeido e.t al. (1963) vondeñ,dat bij gerst on—

der invloed van zuurstofgebrek eon. remming van do.

polysaccharldensynthese plaatsvond, waardoor de ccl—

wandv.ormlng geremd wordt.

In. cle worteltopjes van p1anten zijn nog geen lucht-

hoiten aanwezig, do diffuie-weerstand is d.aar hoog.

(Armstrong 1978)

Niettemin. komen ook in. arenchyin p].aatsen voor met

een hogere diffusie—weerstand.

In aérenchym opgebouwd volgens het honingraat—sys-

teem. is de gaswisseling tussen. 2 luchthoitea beperkt

door de grootte van d.c normale interc.e11u1air hol—
ten en spleten.
Bij. veel hydrofieten worden de gasholten. onderbroken
blj de knopen, waar de porositeit aanmerkelijk lager
is (Armstrong 1975).

De respiratie in. weefsels van. planten neemt meestal
afet(d.e leaftijd. van die weefsels. In. d.e wortel

v.inden we do grootste rospiratie en due ook do

grootste zuurstofbehoefto in.. do wortelpunt. Naar

boven. toe wordt do wortel ouder an.. zal do respira—

tie en. daarmee. do znurstofbehoefte d.us afnemen,

ni e t

In plantea die zljn aangepast aan. anarobe omstandig-

heden. verloopt die afnarne geleidelljk ten. gevolge van

het ontbreken. van arenchym. Bij planten met aren-

c.hyni is die overgang veel abrupter.

Planten uit anarobe milieus hebben naast een grote

zuu.ratofbehoefte in d.c wortelpunt ook een zeer geringe

porositeit in de wortelpunt.

0



Het ligt daaroni voor de hand, dat ook in- worteipun—
ten van planten met ichym sub—optimale zuurstof'—

voorzienlng heerst.

Zoals eerder vermeld is juist die geringe mate van

zuurstof'tekort in de wortelpunten van overstromings—

tolerante pianten verantwoordeijk voor hot induce—

ren. van arenchym-vorming.

Door de arenchymvorming neemt de zuurstofbehoefte

per volume—eenheid weefsei aterker af, dan. alleen.

ten. gevolge van weefselverouderin& het geval zou zijri.

.(Arnistrong 1978)

In. do onderstaande figuur wordt het verband weerge-
geven tussen de plaats in. de wortel en- de porositeit

bij rijstwortels on.ddr verachillende omstandigheden

(Armstrong 1971).

2.
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Root porosity changes along rice roots.
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De mate van a'renchym—vorming hangt af van do soort
plant en van de mate van anarobie in- do bodem

(Martin 1968, Armstrong 1971).
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Williams & Barber (1961) stellen, dat do functie
van. arenchyin. niet primair ligt in. liet transport
en. opsiag van zuurstof, maar in. een vermindering

van de zuurstofbehoefte ten gevolge van. de vermin—
cLering van. de hoeveelhejd weefsel.

Do rnechanischo cterkte van, do wortel dien.t echter

gehandhaaf te bfljven.. Hun beweringen zijn. echter
niet me.t bew±jzen. geataard. en. bovenclien hielden

Williams & Barber goon. rokening met do behoefte
aaa oen geoxideerde rhizosfee en. de daarvoor be—

nodigde zuurstof,

Do arenchynvormjng wordt dus veroorzaakt door de

behoefte aan. zuurstof(—transport) maar do structuur

van het arenchym kan. wel degelijk afhankelijk zi.jn
van eon mechanjsch/metaboljsch ompromis

11.5. Resplratie en interne zuurstofconcentratje.

Uit het felt dat er zuurstof vanuit de wortel naar
bulten diffundeert,. mag niet worden-geconc1ude
dat het hier oni overtolilge zuurstof gaat en dat do
p1nt dus voldoencle zuurstof ter beschikking heeft.

Do respiratle van cie wortel is afhankelijk van do
zuurstofconcentratje (Verleur 1972) en. kan wel d.ege—
lijk geremd zijn, terwijL toch zuurstof diffundeert
naar plaatsen. waar nog, minder of geen. zuurstof aan
wezig is CLambers 1975).

Orn een. uitspraak te kunnen doen over hot al dan niet
optjma,al functioneren van cie wortel zija ook gege—
vens n.odig over do zuuratofbohoefte ten. behoeve van.

groel— en. onclerh.oudsadenihallng van. de worte]. en or
do zuurstofbehoefte tea behoeve van bet handhaven
van. een in. voldoende mate geoxideere rhizosfeer.

In het algemeen neemt do respiratie van het wortel.-.

weefsel hyperboljsch toe met het stijgen van do zuur—

stofeoncentratie totdat een constante ademhiingsac—

IiI )



tiviteit wordt bereikt.. De zuurstofconcentratie

waarbij dit constante respiratie—niveau wordt be—

reikt, iwemt men. de kritische zuurstofconcentratie

of COP (criticaL oxjgen. pressure).

Luxmoora. et al.(1970) vermolden. voor rijat een. COP

van- 0,23. atm. Dat betekent dat rijst aitijd eon. go—

remde ademhalingsactiviteit heeft..

Do gehruikte. methode ter bepaling van do. COP ver—

oorzaakt een geheel. of gedeeltelijk verstopping van

hot arenchym. uit hot te onder.zoekeii. wortelweeZsel

met water,

Dientengevolge ieemt do diffusiewe.erstaad. voor zuur—

stof sterk toe,. Orn. eon. even. grote ademhalingsac.ti—-

viteit te bereiken. ts dan. duo éen. vee1 grotere zuur—

stofc.oncentratie nodig..

Eon. in viv.o COP—meting geeft veal lagere waarclen,

ca.. eon- fac.to.r 10 lager dan. do. in. vitro bepalingen..

Armstrong & Gaynard (1976) vermelcthn COP's voor

rij.stvariteit Norm. 36 van O,.O2L- atm,. voor

rijstvariteit Norm 37 van 0,26 atm en.-voor

v.eenpluis (Eriophorum angustifclium) 0,02 atm..

De meting van- de COP volgens de oude, in vitro

methode geeft v.oor v.eenpluis (Eriophorum angustifo—

hum) een COP van 0,lk. atm..

De COP wordt voornarnelijk bepaàld door de diff'usie—

weertand van. eristematische weefsels en. van- do

vaatbundels. -

COP—waarden voor cortexparenchym. Ugge lager dan

0,001 atm en benaderen do. Km—waarde voor do activi.—

telt van het cytochroom—oxidase complex..

Het cytochroomoxidase is hot enzymsysteem dat do.

overtollige electronen uit do wortelademhahing over—

draagt van NADH op uurstof.

De beide hierna volgende figuren geven. een vergelij—

king van het verband tussen zuurstofconcentratie

en. wortelademhau.ng onder in vitro en in vivo Con—

dities. (Armstrong & Gaynard 1976).



Worteladenthaling als functi van de

zuurstofconcentratie bij Eriophorum

angustifolium (veenpluis). Metingen

vo1gen de in vitro rnethode.

(Armstrong & Gaynard 1976).

Figuur Het voorspelde verband tusseri wortel—

ademhaling en zuurstofconcentratje

(in. vivo tuethode)

(Armstrong & Gaynard 1976)

Figuur

3

Eriophorum cngusrifoliunt Root respiration as a function of oxygen
concentration. Measurements were made in vitro in a Rank membrane-
electrode assembly using ilices taken from 2-cm apical segments
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Samenvattend kan. dus gesteld worden dat wortels

van planten. tilt waterverzadigd.e bodems:

— een lage zuurstofbehoefte hebben

— eon. hoge zuurstof—diffusie—capaclteit hebben.

— do mogelijkhejd bezitten om. ook bij extreem lage

zuurstofconcentratjes hun.. ad.emhaling op vDlle

capaciteit te latonwerken.

Het is interessant te weten hoe lang de wortels

v.an. dergelijke planten een. totaal gebrek aan zuur—

stof kunnen overleven. zonder blij.vende. schade op to

lo pen.

Vooral In. moristematische weeThels en. uaatbunclels

(met aanzienhijk hogero COP—waarden dan cortexpa—.-

renchym) zouderi beschadigingen. van cel—organellen

op kunnen re.den (Vartápetian..t L..1978).

II..6.. Hot interne aratie—systeein. ale zuurstofreser—

voir,

Het interne aratiesysteem van planten ult water—-

verzadigde bodems wordt vaak ale een zuurstofreser—

voir zonder weerga beschouwd.

Hot is echter nog maar do vraag in. hoeverre dit

juist is.

Eriophorum angustifolium (veenpluis) heelt,. zoals

hierboven genoemd een. GOP van 0,02 atm.. Do COP.—

waarde geeft echter eerder een. in.druk van de zuur—

stof-affi.nitejt van hot cytochroomoxidase, dan van

de capaciteit ervan.

Bovendien. moot rekening worden gehouden met zuur—-

stofverliezen uaar do. rhizosfeer..

Een totale overstroming van Eriophorum igustifo1ium

had tot gevoJ.g,.dat binnea. ên uur she zuurstoi ult

do sprui.t van. de plant was verdwenen (zie hierna

volgende figuu.r).

(Armstrong & GaynarcI 1976).

1L



Figuur5 Interne zuurtofconcentratje in de

bladeren van Eriophorum angustifolium

als functie van de tijd na een volledige

overstroming van de plant.

(armstrong & Gaynard 1976).
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—-H--



11.7. Aanvoer van zuurstof ten behoeve van do inter—

no aratie.

Do aanvoer van. zuurstof ten behoeve van de inter—

no aratie ges.chiadt'via de huidmondjes en lenti-

cellen.

Als regel is het aantal stomata en lenticellen.

niet beperkend wor de interne aratie..

Het blijkt dat Eriophorum. angustifo1ium (veen.pluis)

maar weinig stomata nodig heeft..(Ax"mstrong 1978)

Zelfo duisternis,. anti—transpi.ratie middelen. en. ve.r—

hoging vaii het koolzuu.rgasgohalte iri de atmosfeer

had.cIen. geen. in.vloed op d.c interne zuurstafconc.erLtra—

tJ.e.

Pas na het bijna volledig invetten of' overstromen

van do plant we.rd do interne arat±o verminderd

(..rmstrong 1978).

De lenticellen van bomen zijn. opgebouwd uit paren—

chym—woekeringen met een afsluitende laag die op

velo plaatsen verbroken is. Do dikke schors vaa

veal bomon is ook zee.r permeabel voor zuu.rstof.

Warden. lenticelien. overstroomd, dan treedt hyper—

trofie van hot parenchym op. Vaak is dit verschijn—

sd waar to nernen bij het in water stekken van houti-

ge (kamer)planten.

Tengovolge van deze hypertrofIe treedt een opperviak—

to vergroting op, waardoor do gaswisseling van zuu.r—

stof vanuit het water naar de plant wordt bevorderci.

Na afloop van de overstrorning blijken do gehypertro—

fiierde lenticellen weer tot hun normale proporties

terug te keren, Dc afsluitende laag wordt echtex'

op veel meer plaatsen onderbroken en. bovenclien.. bezit

hot onderliggencle parenchyrn een veel grotore porosi—

teit.

De belangrijkste zuurstofbron voor cie interne aratio

van bomen, zijn do lenticellen op hot onderste godoel—

to van de stam, Bij blokkering van deze lenticellen

vermindert de interne zuurstofvoorziening aanzienhijk.

(Hook et al. 1972, Hook & Scholtens 1978).



11.8. Do invloeci van de fotosynthese op de wortel—

aratie

De inteasiteit waarmee. de groeae delen. van. een plant

fotosynthetiseren hangt o.a, af van do lichtjnten—
siteit.,.

Neemt do lichtintensjtejt toe, dan zal 00k de foto—

ayiithese toenemen an. daarmee ookde zuurstofproduktje,
De hoeveeiheid kooizuurgas kan. be-perkend worden,

De geprodudeerde zuurstof kan do plant verlaten,, via

do huidinond.jes uaar do atmosfeer.

Zijn echter bepaalde gedeelten. van do plant die atief
zijn in. de thtosymthese, niet voorzien van huidmondjes

(bijvoorbee1d basale bladgedeelten.) of overstroomd,

dan kan do geproduceerde zuurstof niet of moeilijk

via do huidmondea ter plaatsa do plant verlaten,

Wanneer dus groene delen. van eon plant;onder water

staan en worden belicht, of wanneer bladgedeeltea.

onder huidinondjes worden. bellcht, d.n zal do gepro—

duc2crde hoeveelhejd zuurstof tea goode kunnen kornen
aan do worte1aratje

Op zonnige dagen zal de worteiaratje dan ook betr
kunnen. zijn dan op bewOlkte dagen..

De combinatie van gedeeltelijke overstroming en. zon-
nig waar lijkt dus op bet eerste gezicht erg voordelig
v.oor eon plant, die met z.'n. wortels in een anarobe

bodern staat, Toch heelt dit verschijnsel ook z'n. be—
perkingea,.

1n het donker is do plant voar z.'n. wortelaratie nl.

geheel aangewe.zea op do zuurstofvoorzienjng via z'n
hu±dinoadjes en op do zuurstofhoeveelhejd die alia
hot in.terne aratiesysteem aanwezig is. Deze laatste

zuurstofvoorziening is, zoala eerder beschre.ven; niet

van groot belang.

Voar de worte1aratje zal daarom (in. het donker) eon
bepaald minimuni aantal, n.iet door water geblokkeerde

huid.mondjes, vereist zijn.

Neernt de overstromiug van de plant nag grotere vornien

aan en worden dus nog moor huidmondjes geblokkeerd,
dan treedt eon beperking van do wortelaratie op.



De zuurstof.-diffusie—weerstafld in de hogere delen

neemt in dat geval sterk toe.

Uit e.en public.atie van. Vâmos en K6v.es (1972) blljkt,,

dat rijst bij zonnig wear mind.ar gevoelig is voor

wortelbeschadiging door waterstofsulficIe dan bi

bewolkt wear, In. do onde.rstaande tabel staat voor

eon periode van 20 jaar hot verband. tussen hot aan.tal

urea. zonneschijn in. do generatieve periode van do
rijstplant (in Hongarije is dat 15 juli—l5augustus)
an. het optreclen van. d.e door H2S v.eroorzaakte wortel—
rot.. Eon beschaduwings—experiment in hot laboratorium
bevestigde de beschermende werking van liclit togen

worteirot. (Vâmos & K6ves. 1972)..

j.
Table Anount of sunshine (Ii) in July and August in years iihich were disease—free (*) or

in ,i'hich root-rot occurred () (data provided by Institute of Climatology, József A 1111(1
Liniversity, Szeged)

July August July—August

Year I—IS 15—31 Total 1—15 15—31 Total Total 15 July—15 Augusi

1949f 123 137 260 143 344 287 547 280

1950' 168 171 339 153 173 326 665 324

1951' 170 164 334 164 157 321 655 328

1952' 208 164 372 170 151 321 693 334

1953' 155 197 352 166 138 304 656 363

1954t 131 155 286 185 127 312 598 340

1955f 84 132 216 90 156 246 462 222

1956' 184 186 370 164 174 338 708 350

1957' 174 142 316 170 126 296 612 312

1958' 171 182 353 150 161 311 664 332

1959f 163 108 271 139 342 281 552 247

1960F 169 129 298 131 141 272 570 260

1961 171 141 312 191 140 331 643 332

1962' 122 148 270 171 178 349 619 319

1963' 152 169 321 143 153 296 617 312

1964 146 174 320 125 153 278 598 299

196Sf 165 375 340 149 124 273 613 324

1966f 364 130 294 172 125 297 591 302

1967' 144 170 314 143 135 278 592 313

1968t 180 114 294 107 116 223 517 221

3969' 144 188 332 147 105 252 584 335

1970f 132 151 283 141 126 267 550 292

Laing (1940) beschrijft oveneens hot verschi]. in inter—

ne zuurstofconcentrati8 en koolzuurgasconcentratie

bij zonnig en bewolkt w.eer bi waterleiie(Nüphar

advenum). en bij eon. aantal. andere planten.

4v.enum reageert op dezelfde wijze ala hierboven

beschreven..

De reactie van de andere planten uit de proeven van-

Laing is verrneld in de tabel op de hierna volgende

bladz±jde.



Ac r. uppe r part of pet nde.
5; Ill); lSa I part Of pet I—

ole
Su hni. rl,izoint'

l'eU(ffl(lr(I vir IC;, (L.)
Kuntli

Arr. upper Plrt of Peti0le. 19.2 9.1 1.0
SuI,ni. 1(0.01 port of petiole 11.7 14.8 19.8
Siibn. rhizome (3.1 21.6 17.8

Tsjpha liIifoljo L.
Aer. parts of leaves 17.3 17.8
Subni, basal parts of leaves 10.6 1.5.7
Subra, soft stolo of same

plant 8.7 9.7
Suhm. iiiiig rhizome at end

of (itf)Iifli 10 Inches from
parent plant

Su bin. you ii g rhizome at end
of stolin 20 inches from
parent plant

Aer. upper part of cuba.
Sn hiii. ha sal 101 rt of CU ha

S'jmrqanium cur qearpupi
Ingclin.

Aer. Part (If lea 'cs 18.0 4.1 3.1
Sulon. inisi, I part of leaves 13.3 7.3 8.8
Suhin, soft StOl(Ifl Of same

J)l8 ut . .
. 7.5

Suhrn. young rhizome of
San)e pbiiit

,'Cirpu.v vrilidus VahI
Acr. upper part of culun
Suihm, hn I part of euhn
Suhm. (IJ)icaJ Part of rhi

zoni ('

Sn bin, rem (III' I"' rt of rIul—
ZulIle

Sulini. (II)U'II I PsI it of rhi—
zoos;' (not nI;sr cuba).

Solon. rens,te loirt of rhi—
zoInc (nell r a? tuucliiyient
(f cohn)

Aer. nerial.
Siih,n, .cuihin;'rgrd.

Ook Eriophorum angustifolluni heef't voordeel van. zon—

n.ige ornstandigheden m..b.t.. de interne worte1aratje

(Armstrong 1978).

Tabel 2.

(Laing 19/+0)

O.ri,qen and rarboa dio'ide content, of (lie n—
tpr;pal atmosphere of pe(ioleA, leaves, calms, rhizome:
and of senii—s,,bnieryed plants growinq in their
natural habitat.

Per cent by volume

°2
Part of the plant used Dark Sunny

CO2

Dark Sunny

19.4

13.1

8.8

21 1,3

7.9 7.2
13.7 13.3

18(3

10.3
4.6

11)0
3.2
•0.4

2.1

2.4 9.6
10.8 4.5

13.8 13.8

38.0
9.3 7.1)

6.3 8.1

2.5
8.3

13.0
17.6

9.8

13.7
11.1)

0,9 .,, 11.5

17.3 19.6
7.1) 18.7

1.13 1.2
7.2 2.3

9,7 . .. 9.5

4.3 . .. 11.9

0,4 ,,, J3,

8.9



11.9.. Interrie aratie bij overstromings—intolerante planten

De invloed van zuurstofgebrek op de cellen. uit de
wortels van overstroñiings—intolerante planten kan

soms minder desastreus zijn dan bij overstromings—

tolerante planton..

Bij rijet treden a]. na 4 uur in. een zuurstofloze

atmosfeer irreversibele beschadigingen van de mito—

chondrin op. Bij pompoen,. tornaat en boon pas na

zo'n. uur of tien (Vartapetian.. et a]. 1978).

Do meeste planten uit. de drogere milieus ziju. mm

of meer in staat om zich aan natte omstandigheden
aan to passen,., maar noolt in.. die mate zoals over—

stromings-tolerante plantn dat kunnen.

In de onde.rstaancIe figuren staan de reacties van

oen aantal overstrom±ngs—intolerante planten op

verschiilende mate van overstroming. Gerst blijkt

onder inv.loed van overstroming gên verhoging van

de wortelporositeit to vertonen, ma3s, zonnebloem,

tarwe en tomaat wel (Yu et al 1969)'.

In de tabel ernaast staat do wortolporositeit van

do verschillencle gewassen. o.i.v. overstroming ver—

geleken met een goed gedraineerde bodein (Armstrong
Root poroiitk of various plants for thc different treat-197o) rnents. The Ietten indicate comi s(atj,ikal la(jo,i,a given cxmcnt. fIri wortelporositeit %

drained flooded

6,5 15,5
11 17

5 ii
7 11

3,5 2

3 7,5
5,5 14,5
4.. 7,5

I—

0
a.
0
a.

00
a.

'. IlflflhIJ FULL-PL ODED TFEATM[NT HALr-F1OOt)D
DRANED J1EMPORARILY FLOOt)ED
J 7-DAYS SEEtLINO IN NORMAL COIDITION

I CORN SUN- IBARLEY 1N1A PATO TOI4AIO CORN
I (I) FLOWER' WHEAT W141.IIT

corn 1
corn 2
zonnebi. 1
zonn ebi • 2

gerst
tarwe Inia

tarwe Pato

tornaat

E

I
a.

0
a-



floe lager de porositeit, hoe kleiner de penetratie

van de betreffende wortels.

Worden. planten van d.e droge omstandigheden overge—

plaatst naar de volledig overstroomde omstandigheden,
dan. gaan. de wortels dood. en. er ontstaan. ñieuwe
adventief—wortels met een. hogero porositeit.. Do pene—
tratie van de nieuwe adventjef—wortels is echter

kieiner dan de penetratie van do oorspron.kelijke

worteis (Yu et al 1969).

Wortels met een. lage porositeit hebben een grote

diffusieweerstand voor zuurstof, die bovendien ilog

toeneemt met de mate van kronkeligheid van. de 1ucht..

kanalen.

Een rijstwortel van 10 cm lengte en 0,1 cm diameter

en afkomstig 4t een waterverzadigde bodem heeft

eon diffusieweerstand van 0,29 x 1O sec/cm3..

Een gerstewortel van dezelfde lengto,, diameter en
herkomst heeft een diffusiew.eerstand van 5,98 x 1O sec/cm3
(Armstrong 1978).

Treedt over do gehele lengte van de wortel geen zuur—

stofverlj.jes op ten gevolge van wg1ekken, zijwortels

of ademhalingsactjvjtejt, dan is bij beide wortels

(zie boven) de zuurstofconcentratje aan do wortel—

punt 21%.

Komt alleen aan de wortelpunt zuurstofverlies voor

(weglekken naar de rhizosfeer), dan daalt bij rijst

cie zuurstofconcentratje in de wortelpunt tot 17,6%

en bij. gerst tot 6,2%.

Wanneer behalve do wortelpunt 00k hot daarboven

gelegen. worteistuk van 1 cm lengte zuurstof laat

weglekken,. dan worden do apicale uurstofconcentra—
ties voor rijst 17,5% en voor gerst 5,7%.
Een gerstewortel verliest dus (bij een. lengte van

lOani) al 75% van de zuurstof in de laatste 1 1,5

cm vn de wortel, waarbij de zuurstofbehoefte van

de rest van do wortel en het weglekken van zuurstof
t hoger gelegen wortelgedeelten nog buiten beschou—



wing zijn gelaten.

Al deze zuurstofconsumerende verschijnselen laten

de effectieve zuurstofdjffusje—weerand in de punt

van. een tot maxirnale diepte gepenetreerde wortel

onder anarobe condities stijgen tot oneindig.. De

zuurstofconcentratie irLde punt van eon rnaximaal

gopenetreerde wortel za1 dan tot nul. dalen.

(Armstrong 1978),

11.10 Oxidatie van de rhizosfeer.

Do zuurstof ult het interne aratiesysteem van plan—

ten dient in de eerste plaats voor de zuurstofvoor—

ziening van, do wortel zeif.

Niet minder belangrijk zijn de efecten voor de rhi—

zosfee.r. In. 11.2. werden reeds eon aantal voorbeeD

den geaoemd van planten., die in staat blekea om een

zone rondom hun worteis te oxideren,

Do efiecten van het weglekken van zuurstof betaan

uit hot neutraliseren van do schadelijke gevoigen

van gereduceercie verbindingen (mangaan (II), ijzer

(II), sulfiden en. organischo stofferi).

In de vo.lgende figuur (Armstrong 1967 b) staat

eon afbeelding van de geoxideerd.e rhizosfeer van

Eriophoruxu anustifo1izum in waterverzadigde bodern,

herlcerjbaar aan do roestbruins kleur van Fe203.

(zie volgende pagina).



Figuur Roestafzettingen rond cie wortels van

Eriophoruni angustifolium in waterver—

zadigde bodem (Armstrong 1967 b).

Key: Roots, ; Hydrated frriic oxide light
depositTh; heavy deposits; Soil remaining in a

reduced stateD

De mate waarin planton in. staat zijn oni hun rhizo—

sfeer te oiideren, is gecorraleerd met hun versprei—

ding in. watorverzadigde milieus.

De laagste R.O.L.—waarden (Radial Oxygen Loss / adiaal
zuurntof—verlies) worden aangetrofen bij planten van

droge grondrn.

Figure 7.10 Fei-ric iron deposition around the
roots of Eriophorum angustjfoliurn in waterlogged
soil — pH 6.2/64. (Reproduced to sca'e from a
colour transparency.) The diameters of the main
rootsai-eintherangeo.o6—o•ocm..



Als voorbeelden kunnen genoernd worden:

Overblijvend bingelkruid.

(Mercurialis perennis)—(Nartia 1968) en

Pisum sativum (erwt) (Healy & Armstrong 1972)

In de onderstaande tabel zijn. de ROL-waarden opgen.omen

van eem aan.tal planten uit natte gronden.

soort ROL in. ng O2/cm.min

Menyanthes trifoliata
163

(waterd.ri eblad)

Eriophorum angustifolium
128(veenpluis)

S.c.hoenus nigricans
128

(knopbie s)

Juncus effusus
71(pitrus)

Spartina townsendii
67

(engels slijkgras)

Molinla caerula
hi.

(pijpetrootje)
(naar Armstrong 1971 b)

Spartina alterniflora heeft een zuurstofvoorziening

die voldoende is voor de wortelademhahing en voor d&

in-standhouding van een geoxideorde rhizo"afeer

(Teal & lanwisher 1966).

In. de rhizosfeer van planten met een redelijke intern.e

airatie heersen dus arobe omstandigheden.

Deze arobe omstandigheden kunnen ten. goed.e komen. aan

de llixatie van stikstof: beplante rijstakkeibevatten

significant hogere bodem—N2 gehaltea dan. niet-beplaate

rijstakkers (Yoshida et al 1975). Ook mycorrhiza—

s.chimmels (bijvoorbeeid Boletus variegatus in. de rhi—

zosfeer van Pinus sp.) hebben voordeel van sen arobe

rhizosfeer Read & Armstrong 1972).

Het oxiderencle vermogen van de wort31 is, zor1s ser—



der vermeld, gerelateerd met het tolereren van aen

gereducaerde bodem.

Slechte oxideErders blijken. ree1 ijzer op to nemen,

wat wordt opgeslagen thn de spruit (lucerne). Effi—

cinte oxideerders nemen geen. Fe(II) op (zie onder.-

staande tabel— Bartlett 1961).

lion o.idation 0,1(1 uptake by seedtinj. in ferrons
solulions in con!in,,ou hf/hi

Found in
plant tops

in
solution'

Actual

mg./IOO g. p1w,,

Alfalfi4 0.35 0.64 1.83
Bed clover 0.39 0.68 1.74
Alfal(a* 0.41 0.64 1.56
Aliko 0.53 1.01 1.90
TreIoil' 0.84 0.46 0.55

0.26 0.25
Trefuilff 1.18 0.35 0.30
Rice 1.40 0.70 0.50
Reed cunu)ygras 1.04 0.51 0.31
Timothy 2.41 0.48 0.20

________

5.

Qimnotity greater than blank.
I 1eln(ve to quantity oxidized in Molution.
f l)u 1'uiti.
§ N,u'rlLgansett.

Empire.
ft Iiumislicld.

Martin. (1968) noemt eveneens het vermogen van bomen

am ijzer buiten do dour te houden als gerelateerci

aan. de wortelporositeit en daarmee gere1aterd aan. de

overstrorningstolerantie.

Uitgebreide onderzoekingen aan Erica sp. (Bannister

l961 Jones & Etherington. 1970, Jones 1972) loidea

tot de conclusie dat het erschi1 in. anarobie—to1e--

rantie tussen rodedbp\ed..eiErica. cinerea) en. dopheide

(Erica tetrai,Ix) o.a.. moot worden toegeschreven aan

eon verschil in. ijzeropname .E.c±n.. is intolerant

voor anadrobie— neemt veel ijzer op
;
E.tet. is tole-

rant voor anarobe omstandigheden en neemt weinig

ijzer op



Me.t de ventilatie—capaciteit van de wortel neemt

oak de dikte van. do geoxideerdo rhizosfeer toe en.

daarmco oak do periode. die beschikbaar is om Lyto-.

toxinen. ult d.e rhizosfeer to oxiderea. vbôrdat zij do

wortel kunnen. bereiken.

Do dikte van de geoxidaed rhizosfeer kan. vaak.

vele malea. groter zija daa. de dikte van.. cie. zuurstof-

leverende wortel (Armstrong 1975).

11,11. Oxidatie van de. rhizosf'eer.door enzymen

Naast directe oxidatie door zuurstof kunnen ook

enzymen vanuit d.e plant de rhizosfee.r oxideren..

Armstrong (1975) noemt resultaten. van Yamada &

Ota uit 1958 die aantoonden dat extracten van rijst—

wortels in. staat waren am Fe(II) to. oxideren,

Armstrong (l96) vond dat do rhizosfeer—oxidatie

door watordrieblad (Menyanthes trifoliata) en. pij—

pestrootje (Molinia caerula) maar voor 10% kon. wor—

den. toegeschre.ven aan hot weglekken. van zuurstof

uit de wortols,. do andere 90% komt dan. op rekening

van enzym-.activiteit.

Uit proeven van Pitts'A11.m.&. Hollis (1972) blijkt

dat de bacterie Beggiatoa sp.. Ia. symbiose.. leeft met

rijst en wellicht oak met ander:e inoerasplanten..

Beggiatoa oxideert H2S tot S en heeft daarbij een

katalase. nodig om. de ontstane watersto.fperoxide a1
to voeren, De katalase kan niet door Beggiatoa zeif
gemaakt warden en wordt geleverd door de rijstplant.

De bacterile omzetting van waterstofsulfide voor—

komt dht de rijstplant last krijgt van deze v.erbin—

ding.

Sommige planten blijken eveneens in staat om do
rhizosfeer minder gevaarlijk voor zich te maken,

door actief de pH in do rhizosfeer te veranderen

(Foy, Chaney & White 1978).



11.12 Gernodificeerde wortelsystemen

In een waterverzadigde bodem is de toplaag van de

bodem gooxidcLerd en neeint naar beneden toe de redox—

potentiaal snel af.

Hot wortelsysteein van veel planten b1ijt onder der—

gelijke omstandigheden oppervlakkig..

Bij pijpestrootje (Molinia caerula) worden de wortels

niet dieper gevormd dan een hoizontaa1 viak waar de

redoxpotentiaal een. bepaalda waarde heef.t.

De cliepere lagen met een. nog lagere redoxpotentiaal

worden zo vermeden.

De laterale wortels van de horizdntaal groeiende wor—

tels groeien daardoor omhoog naar de meer geoxideer—

de boctemlagen. (Armstrong & Boatman 1967).

In gronclen met een fluctuerende grondwaterspiegel

treffen we vaak planten aan met een viortelsysteem

dat op een bepaalde diepte afgeschoren lijkt.

Stijgt de grondwaterspiogel in de bodem, dan worden

veel worteltoppen gedood door zuurstofgebrek. Do

wortelbases blijven echter gezond en vormen snel

ni ouwe wor tels..

Zijn de stijgingen en dalingen van de waterspiegel

in de bodem erg frequent, dan ontstaat een dichte

massa van wortels die niet verder dan een bepaalde

diepte in de bodem penetreren.

Dit verschijnsel wordt aangetroffen bij veel conifereri

en bij andero planten die niet volledig tolerant zijn

v.oor do extreme vormen van anarobie (Armstrong 1975).

B±j Rhizophora mangle (mangrove) treffen we gebogen

steitwortels aan, die gedeeltelijk in en gedeeltelijk

boven de modder staan. In hot bovenste gedoelte van

die steitwortels zitten. talloze lenticellen, die oak

tijdens vloed voor interne aeratie zorgen (mangrove's

komen vooral in kustgebieden voor die onder invloed
van eb en vlood staan).

In de onderstaarjde figuur is een weergav gegevrm van
het worteisysteem van de mangrove (Scholander et al 1955).



Het wortelsysteem van Rhiophora mangle
(mangrove) (Scholander et a]. 1955).,

Avicennia nitida (de zwarte mangrove) produdeert

duizenden luchtwortels die uit de rnodder omhoog

steken Deze luchtwortels zijn bedekt met talloze

lenticellen die tijdens laag tij voor interne aéra—

tie zorgen.

In de onderstaande figuur is een afhe1ding gegeven

van het wortelsysteern van de zwarte mangrove

(Scholander et a]. 1955).

--- —'
AVIGENNPA

Figuur lo Het wortelsysteem van Avicennia nitida

(zwarte mangrove) (Scholander et a]. 1955).

De ipoerascypres heeft z'n bekende"knien" die ontstaan

door een opwaartese worte1xy1eemwoekerig die echter

voor do interne aratie van geen belang b1ijkF to zijn

(Hook & Scholtens 1978 , Kramer , Riley & Bannister 1952).

De wortels van Myrica gale (gage].) met stikotoffixerende

knolletjes groeien. negatief geotroop, hetgeei. r—
betering van de zuurstofvoorziening tot gevoig heeft

(zie figuur op volgencle pagina)

(Bond 1952).

Figuur



Figuur \\ Wortels van Myrica gale (Gagel)

die negatief geotroop groeien

(Bond 1952),

(I
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Hoofdstuk III. Fysiologische aanpassingen van planten

aan zuurstofioze bodemomstandigheden.

III1. Inleiding

Wanneer planten geen. morfologisch/anatomische plan—

ten hezitten., dan. kan. dat twee oorzaken. hebben:

— f. de. plant is niet in. staat ora dergelike aanpaa.-

singen te ontwikkelen,
— ôf d.e plant heeft dergelijke aanpassingen nag n.iet

Ontwikkeld, omdat er nag geen. zuurstofloze omstan.—
digheclen. zijn. opgetreclen.

}Ioe clan oak, bij.plotseling optred.ende anarobie
hebben deae planten. niet de rnogelijkbeid am. hun.
airobe stofwissoling to laten draaien met behuip van

eea intern. adratiesysteem,

O de nadelige invloecien van anarobie tegexi to gaan,

zullen. een. aantal planten overschakelen op eon toe—

stand. van. fysiologiscie inactiviteit. Vaak is dat
seizoensgebonderi en gaat vaak gepaard met bladval

(sóorten met wortelstokken; bomen). De zuurstofbehoef—

te word.t in. een. d.ergelijk geval drastisch beperkt.

Be rneeste planten. zion. zich echter genoodzaakt om

bij plotseling optredende zuurstoftekorten over to

schakelen.. op eer andar stofwisselingsmechan±sme
zouder gebruik van. zuurstof..

Voor een. gewijzigd stofwisseiingsmechanisnte zijn
andere elec.tronenaceptoren dan zuurstof nodig.

Om het mochanisme van do gewijzigde ctofwisselinga—

typea te begri,jpeii, zal eerst een korte uiteenzet—

ting warden gegeven van d.c normale stofwisseling

waarbij zuu.rstof wordt gebruikt als terminale elec—

tronenacceptor.



III..2. Arobe stofwisseling.

In. do wortels van planten worden suikers afgebrok.en
via do zgn.. glycolyse,, ocik we]. bekend. onder da n.aam.
Enibdem—MeyerhoE—Parnas pathway (Schiegel 1976) tot
een.. verbinding met cirie koo].stofatomen: pyrociruivem—

zuur (pyruvaa.t)..

1en and.ere. manier ont suikers aI to breken verloopt
via do zgn.. pentose—fosfaat—cyclus.. Glucose wordt

daarbij a±'gebroken tot g1ycera1dehyde—3.fosfaat en.

kan. daarna. in hot laatste stuk van, do glycolysa ver-

der worden afgebroken. tot pyruvaat..

Pyruvaat wordt omgezet in- geac.tiveerd ac.eta1dehyc1e

(ethana]), het zgn. acetyl—Co—A.

en tweeds bron. van acetyl—Co—A is cLa oxidatieve
afbraak van. v.etzuren,

Acetyl—Co—A verbindt zich met oxaalazijnzuur en. worcit

in ftc zgn. citroenzuurcyclus vercier geoxidoard en
gedecarboxyleerd.

Aan. het eind van. cLe citroenzuurcyclus ontstaat op-

n± euw oxaalazijnzuur.

Bij d.eze processen. komt energie vrij,, die deels als

warmte verloren. gaat en deels wordt opgeslagen. als

cheniische bindingsenergie in. ATP.

Verde.r oatstaan bij de oxidatieve stappen. 00k gore—

duceerde verbindingen als NADH en (jninder) NADPH en

FADH2S De geoxideerde vormen van deze. stoffen. hebben

de overtollige electronen overgenomen van de stofwis—

solingsinterrnediairen,.

Om opnieuw ale electronenacceptor to kunnen fungeren,

moeten NADH, NADPH en FADIJ2 worden gereoxideerd tot

respec.tieveljjk NAD,S NADPn..

De reoxidatie van NADPH en- FADH2 kan plaatsvinden

door sen gekoppelde reductie van NAD tot NADH..

Zie Onfterstaand. schema (naar Verleur 1972).

- Pvb

I

NA

-1 ¶-•
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De reoxidatie van NADH. vindt plaats in. de electro—

naitransportketen van de mitochondriert.

Zie onderstaand schema (naar Ver1e'' 1972).

2.H

c3
1

-i-- 2.4 Vr\
2.

De electronen worden in cIe electronen—transport—keten
opgenomen samen met waterstofionen en gaan dus als water—

stofatornen de. eiectronen-transport—keten in. Na ubiquinon

splitsen cie waterstofatomen uit en blijven v.rije electro—

nen over,die op de. actieve ijzergroepen van de cyto—

chromen worden overdragen. Dc vrijgekomen waterstofionen

word-en aan het eind van de ETK gebonden aan uurstof

met behuip van do electronen uit de ETK, zodat water

ontstaat.

Bij de electronenoverdracht komt op 3 plaatsen voldoende

energie vrij die kan worden gebruikt als bindinsenergie

I3

1;-Tp

2e



voor een. fosfaatgroep aan ADP,. zodat ATP ontstaat.

De energie die bij de andere e1ectronen—overdracht—

reacties viijkornt,.. wordt als warmte afgevoerd..

Do reoxidatie van FADU2 kan worden geoxicleerd door

NAD+_reductie (zie hiervoor),. maar ook door reductie

van hot FADH2—dehydrogenase. Via een koppeling van

dit enzym met ubiquinon kornen de electronen van FA]DH2
in de electronen—transport—keten terecht.

Do energie—opbrengst van de arobe adernhaling per
molecuul glucose bedraagt 38 AT?.

Do glycolyse levert 2. io1ecu1en. NADH op en 2 moleculen.
AT?..

De acetyl—Co-A vorming uit pyruvaat levert 2x1=-2 mole-
culen NADH op en in. de citroenzuurcyclus ontstaan
6 NADH moleculen en 2. FADR2—moleculen. Bovendien
kornt in do citroenzuurcyclus energie vrij (2 AT?).
Totaal levert cle arobe adernhaling dus:
10 NADH - via ETh ontstaan 10 x 3 =30 ATP

2 FADH2 — via ETK ontstaan 2 x 2=- 1 AT?

aATP — uit glycolyse 2 AT?
2 GTP — ult citroenzuurcyclus = 2 AT?

totaal 38 AT? -1Lt (l(.'
Bij anarobe adomhaling kan alleeude glycolyse
normaal verlopen. De energieprodutie is dan per
rnolecuul glucose slechts 2 AT? !

Een. overzicl-it van de hoofdroutes van het arobe
stofwisselingsmechanisme is opgenomen inhet hier—
nav.olgende uitklapschema.
Linksboven fte glycnlyse, recfltsboven de pentose—fos—
faatroute, linksonder cle citroenzuurcyclus en rechts—
onder de oxidatie van vetzuren.
lie electronen-transport-keten is in het v.ooraEgaando
gedeelte van deze paragra.if al afgebeeld.

iJe gegevens van het stofwisselingsschenia stamrnen van
Metzler (1977).
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111.3. De fysiologische problemen die ontstaan bjj

een gebrek aan zuurstof.

Bij een tekort aan. zuurstof voor de wortelademhaling

warden, goon NADH en FADH2 meer gereoxjdeer
Er ontstaat een tekort aan NAD+ ea. FAD+, waardoor do
citroenzuurcyclus stil komt te liggen...

De energieproductie neemt drastisch af en. do energie—.

krlsi.s is e.en feit (Lambors 1975, 1979).
De problernen die ontstaan zijndus;

— eon. overschot aan reducerend vermogen.

— een. tekort aan. oxiderend. vermogen

—- eon. tekort aan energie

Om. dee problemen op to lossen zou do plant do

glycolyce. kunnen versnellen. en. proberen. am de over—
tollige electronen van NADH over te dragon op an.clere

electronenacceptoren d4n zuurstof.

Zo'n alternatjeve electronenacceptor is heel vaak
een iritormedjair product van do stofwisseflng.

Hot overdragen van electronen van NADH op stofwjs-.

selingsintermjaio is vaak terug te vinden in.

het ui.tachejden van bepaalde stoffe.n, hetgeen verlies

voor do plant betekent, inaar vooral in. ket ophopen

van bepaalde stoffen.

In. do hierna—volgende paragrafen zullen. de veranderingen

van het metaboflsme, die leiden tot hot ophopen van
bepaalde ato.ffea worden besproken.

Crawford (1978) geeft een opoimning van mogeljjk opho—
pende. producton.. onder invloed van anarobe omstandig...

heden bij p1anten'ook bij dieren.

Do volgorde van behandeling van do verschjllende

alternatievo metabolische routes is geenszjn een
indjcatje van het belang van deze aanpassing In de

rtuur, maar is afgeleid van do plants In het normale



metabolisme waar het begin van de alternatieve

route is gelegen. Omwille van de duidelijkheid

is hier en. daar van deze exacte volgorcte afgeWeke]1.

In de natuur warden. onder invloed van anarobe

omstandigheden ophopingen. gevonden van.:

stof voarbealci van voorkomen

glycerol (glycerine) wortels van cia

melkzuur (lactaat) zacien. en knollen-

alcohol (ethanol) vooral bij overstromings—

in.tolerante wortels + zaden

appelzuur(malaat) vooral bij. overstromings—

tolerante planten

succinaat zaden

glutamiaezuur over s tromi ngs toltrant e wortels

alanine idern

aspartinezuur idem

gamma-aniino-boterzuur idem

serine idern -

proline idem

shikjmjnezuur wortels van. Iris en Waterlelie

glycolzuur wortels van wilg

(naar Crawford 1978).

Al de hierboven genoemde stofffen kunnen na afloop

van de ana'robe periode gemakkelijk worden verwerkt

in. de arobe stofwisseling.



III.4. De voraing van glycerol

Glycerol—ophoping wordt in.getroffeu in de. wortels

van de grauwe els (Alaus incana)

(Crawford. 1972, 1978)..

Glycerol wordt gevormd uit di—hydroxy—aceton—fosfaat,

êén. van de spLitsingsproducten van fructose—l,6—di—

fofaat. flet andere splitsingsproduct is glyceralde-

hyde—3—fosfaat, dat via eea isornerase tot di-liydroxy--

aceton—fosfaat kan. worden orngevornid,

Di-hydroxy—aceton—fosfaat wordt gerxcI3ice2r.d tot
glycerol-3-fosfaat, De omzetting van glycerol—3—

fosfaat in. glycerol levert voldoende energie op

oiri de fosfaatgroep over te kunneri. dragen op ADP,

zodat ATP-gevormd wordt.

Bij cle reductie van di—hyciroxy—aceton-fosfaat worcit

NADE omgeze.t. NAD

Gerekend. van glucose levert de glycerolv.orming

(êa. inolecuul glucose kan 2 moleculen gycerol leve-

ren) netto ATP op en 1 molecuul NAD

Op de volgende pagina staa,t een stherna van. d.e

glycerolv.ormjng I,naar Verleur 1972).

2)
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III..t5. De vorming van lactaat (nielkzuur)

Lactaat-vorming treedt vooral op bij zaden geduren-.

do do eerste uren.. van, do kieming, maar ook in. knol—

len. en andere weafs.els van. Toiwassen. planten komt

lac.taat—vorming voor.(Bewley & Black 1978,. Crawford. 1978).

Lac..taat—vorming v.ind± plaats. door de reduc.tie van.

pyruvaat, gekoppeld aan. de oxidatie van N,ADH. tot

NAD.
Hieronder is ean. reactieschema van. do lactaat—vor-
ming opgonomen (n.aar V-erleur 1972).

t__' '

CCOH
\rkiccj

— cDc i

C

Do vorming van iuelkzuur verlaagt de zuurgraad. in. de
c.ellen.. eu. gevolge van. de daling in. pH wordt het
enzym. lactaatdehydrogenase minder actief Do acti—

viteit van een. ander enzym, pyruvaat—decarboxylase,

neem.t ten. gevolge van de pH daling toe.
(Pra&e.t & Bomsel. 1978, Leblová 1978,, Davies et al 197k).

Inde. onderstaande figuren ordt een verduidelijking

gegeven. van do working van do. bovengenoernde.

',R—staat"..

(zie volgende pagina).
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Effect of pH on the activity of pyruvate decarboxylase (Pdc) and lactate
dehydrogena.ce (Ldh) in an extract of parsnip root.

c2:
—

Figuur

pH effect op pyruvaatdecar-

boxylase en lactaatdehydro_

genase bi,j pastinaak (Par3ti—

naca sativa).
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Production of lactate and ethanol from glucose by an extract of pea seeda.
A pea extract (10 ml) prepared according to Turner (1957) was incubated at 25°C
with Na phosphate buffer (pH 7.5 25 mM), NAD (10 tmol), fructose diphosphate
(30'mol), ATP (22 naol), MgCI1 (250 imol) and glucose (600 innol) in a total
volume of 33 ml. Samples (2 ml) were removed at intervals of 30 mm and deprotoin.
hod with perchlorio acid. After removal of protein, the extract waa neutraliaed
with KHCO3 and after cooling K perchiorate was removed and the supornatant

assayed for ethanol, lactate and malate. A PH; o Lactate; o Ethanol

Figuur
e. csiL

Productie van melkzuur en
ethanol door erwten.
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III.(,. Aanpassing van do snelheid van do glyco1se
(Pasteur—effect) — do vorming van ethanol

Do bekendate invloed van anrobie op de sneiheid van

d.e glycolyso van planten is hot zgn.. Pasteur—effect
(Crawford. 1978,, Schiegel. 1.976).

Bi j, overstromings—intolerante wordt aanvankeli k lac—
taat geproduceerd. (zie III.k). Door de pH—daling

t.g.v1. do lactaatproductie wordt het enzym lactaat-

dehydrogenase gelnactiveerd en het pyruvaaLtclecarboxylase

wordt. gestimu1eerd.

Pyruvaat wordt nu. orngezet in ac.eetaldehyde (ethanal).

Hat acee.taldehyde induc eert bij overstromipgs—into—

lerante planten een alcoholdehydrogenase. met een hoge

affiniteit voor. aceetaldehyde.. Het alcoholdehydrogenase

reduceert aceetaiclehyde tot alcohol (ethanol),. waarbij

NADH geoxideerd worcit tot NAD (zie onderstaand schema

—• naar Verleur 1972)..

LV 1

=O O (t
C H

L. c()( cSc

Eon uitgebreide beschrijving van de ethanol—synthese bij

verschillende planten wordt gegeven door Cossins(1978).

Dankzij do inductie van alcolkoldehydrogenase wordt

do glycolyso versneld (Pasteur—effect); aceetaldehyde

wordt versneld afgebroken. en ethanol hoopt op

(Nc Manmon & Crawford 1971, Crawford 1967,1971,1972).

Do opgehoopte ethanol fungeert als eon oplosmiddel

voor do lipiden uit do mevibranen van de cel en dus

ook van de mitochondrilo membranen, Do activiteit
van de enzymen uit de mitochondrin (vni.. van do

citroenzuurcyclus) komt daardoor helemal stil te

liggen en daardoor wordt do glycolyso opnieuw versneld.



De celmembraan. zal spoedig gaan lekken en de weg—

lekkende stoffen Co. '"cThrmen een prachtige voe—

dingsbodem voor pathogene bacterihi.. en.. schimmels

die snel de wortel zullen. binnendringen en. do plant

zal niet lang daarna sterven (Crawford 1978).

Overstromings—tolerante planten reageren op anarobe

ornstandigheden niet met e.n..versnelling van cie gly—

colyse en zónder do inductie van een. alcoholciehydro—

genase met cen lage Km—waarde..(Crawford 1966, 1967

Crawford & Mc Manmon 1968.MaaManmon..& Crawford 1971)..

Crawford (1978) noemt do resultaten van diverse onder-

zoekers,die met behuip van. electroforetische tech—

nieken verschillende Alcohol—dehydrogenases konden

aantonen,die konden worden gecorreleerd met do over—

trorningstolerantie van die planten (Zea mays — inas,.
Trifoiium subterraneum - onderaardze. kiaver, Lupinus

angustifolius — blauwe lupine.

Figuur )L1 Veranderingen in ADH—actviteit bij 19

soorten o.i.v. overstroming (McManmon &

Crawford 1971).
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Tabel Effect van overstroming op ADH—affiniteit

(lage Km =-.hoge affiniteit) voor aceetalde—

hyde in de wortels van 8 soorten
(Mc Manmon & Crawford 1971)

Effect of flooding on the apparent Km of ADJI
with respect to acetaldehyde, in the roots of eight species

Unflooded Flooded Unfl/Fl
Flood-tolerant

Senecio aquahicu: L. 21 i 1.3
C'altha polustri: L. 7.6 18 0.4
Mentha aquaUca L. C.55 C.55 C.1.o
Ranunculusfiammula L. 33 1.3

Flood-intolerant
Seneciojacobea L. 3.5 1.2 2.9
Hieraciuutpi!osella L. 13.7 3.0 4.
Senecio viscolus L. 12.0 1.0 . 12.0
Pisun satvfl?n L. 27 1.1 245

Figire are X 10 molar acetaldehyde.

Crawford & McManmon (1968) noemen verder nog een stijging

van de ADH—activiteit biLj de ov.erstromings—intolerante

planten Senecio squalidus en Senecio viscosus (kieve—

rig kruiskruid) en gên stijging van de ADH—activiteit.

bij Seneclo aquaticus (waterkru±skruid) en. Juncus effusus

(pitrus).

Een Pasteur—effect werd. door hen. niet gevonden bij

Phalaris arundinacea (rietgras) en Ranunnulus ulam-

mula (egelboterbloem), beide soorten uit natte milieus.

Het Pasteur—effect werd wel aangetroffen bij Senecio

squalidus en Senecio viscosus (Crawford & McManmon 1971).

Zaden

De zaden van piantexi b1ijken in verschillende mate

gevoelig te zijn voor anarobe omstandigheden.

Veal land— en. tuinbouwgewassen kiemen niet wanneer

de zaden te lang onder koude ornstandigheden in het

water hebben gelegen. Deze zgn.."soaking injury"

wordt veroorzaakt door ethanol. vergiftiging.

Veel zaden van wilde planten zijn wel bestand tegen

dergelijke ornstandigheden. Dat komt door een lagere

ademhalingsactiviteit, een minimaal Pasteur—effect
en een veel kleinere ethanol—ophoping (in plaats

daarvan meer lactaat—vorming.



Deterioration of seed viability of six graminacous species during storage
in imbibed condition for six weeks under complete anoxia in anaerobe jars: C',Oryza sat/va; 0, Fesruca rubra; Lolium perenne; , Dactyl/s glo'nerata;

V. Agrosris tenuis; ', Zea 'nays

Crawford (197) illustreert de verschilleride gevoe—

ligheid van zaden voor "soaking injury" aan do haxid.

van onderstaancje flguur,. met daarin do kieniresulta—

ten. van. 6 grassen o.i.v. anaärobe omstandighedn.

Figuur (L1
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Do overstromingstoleraatje van zaden blijkt eveneens

gecorreleerd. met do temperatuur.

BIj land— en. tuinbouwgewassen. (snob kiemers) heeft
lage temperatuur een versterkende in.vloed. op de. nade—

lige gevolgen van anarobie. Do zaden bezw±jken. al

na een paar dagen0.

Bij overstrornjngsto1eran zacieii heeft do lage teni—

peratuur cen. voordeligo invloed op die tolerantie
(Crawford 1978).



III. De vorming van malaat (appelzuur)

Zowel bij overstromlngs—tolerante planten ale Mj

overstromings—intoleran..te planten bestaat de moge—

lijkheid tot fixatie van liooldioxlde aan fosfo-

enol—pyruvaat (PEP) door PEP—carboxylase. tot oxaal-

acetaat.

Oxaalacetaat wordt door malaatdehydrogenase voorzien

van waterstof,. afkomstig uit de oxidatie van NADH

tot NAD ,. en. oingezet hi appelzuu.r (malaat)..

Appe1uur. kan door hot zgn.. malaatenzyrn weer worcien.

omgezet In pyruvaat.

BLj overstromings—intolerante planten is. het malaat-

enzym erg actief. Er wordt geen malaat opgehoopt.

De gevormde hoeveelheld pyruvaat wordt omgezet in
aceetaldehyde en v.erder in. ethanol, met alle gevol—

gen van den (zie 111.5.).

B±j overstromings—tolerante planten is het m.alaat—

enzym stork In activiteit geremd o.i.v. anarobe

omstandigheden (Crawford. 1978).

Aanvankolijk werd. gedacht, dat het malaat—enzym Mj

overetromings—tolerante planten afwezig zou zijn.

(McNanrnon & Crawford. 1971),. maar d resultaten van

Chirkova (zie Chirkova 1978) en. Davies et al.(zie Crawford '78)

maakten eon. herziening van de theorie noodzakelijk

(zie Crawford l978)..

Bij dm.rstromings—tolerante planten is dus geen sprake

van eon glycoiyse—versnelling door d ma1aat—afbraak

De afbraak van malaat wordt oveneens geremd door de

aanwezigheid van. oxalacetaat.

Hat onschadelijke malaat kan ophaen, waardoor eon.

deel van hot zuurstof—tekort (tijdelijk) kan wordea

weggewerkt in. de vorrx van malaat.



De vorming van.. malaat is weergegeven in. het hier-

onder staande schema (Crawford. 1978).

NAD

A possible metabolic differentiation between flood-tolerant and nonflood

tolerant plants. In intolerant species there is an acceleration of glycolysis; malic

enzyme is not inhibited and ethanol is the exclusive end product of glycolysis. In

nonflood-tolerant species there is no acceleration of glycolysis and malic enzyme is in-

hibited, allowing malate to accumulate a proportion of the oxygen debt.

Berkea die in natte bodems groeien blijken iii hun
opwaartse sapstroom sen aanz±enlijk grotere malaa.t—

concentratie te hebben. clan. berken van drogere gron—

den..

in. het voorjaar is. cle bodeni vaak nog erg nat, zodat

de groeiende wortels het aanwezige zetmeel anadroob

moetea afbreken..

Het zuurstoftekort geeft aan.leiding 1ot d.c vormin.g

van malaat, waar hot via pyruvaat we.e.r tat stLikerc
kan worclen geasslaileerd. Het. op d.cze znan.ier verplaat—
sen. van het zuurstoftekort naa.r d.e spruit. heelt geen

koolstofverliez.en voor de plant tot gevoig, in. feite
wordt door de C02—fixatie in. de wortéls sen.. koolstof—

vrinst geboekt (Crawford 1971, 1972).

I

(_' \

j PEP Carboxylus
Ph.,PhO—InoI — — Ozalosoetate

pyruate
IADP

ATP

Pyruvate
4!!.IL0_ !n!y.In_e Malato

NADPII NAD

Acetaldehyde

NADII

Malls entyme
InhibIted by tiosdlng In

flood— tolerant plants only

Ethanol



Lirthart & Baker onderzochten Veronica. peregrina

(vreenide. ereprijs), groeiend ron.d een. drooggevallen

vijvertje.

De planten. die onder water waren gekieznd en aen. paar

weken. in.. een. ana'robe bodem hacIden gestaan.,. bleken

later na een.. kunstrnatige overstroining veel meer

malaat te acc.umuler.en. dan. planten die aan de rand

van de vij.ver waren. opgegroeid (zi. onderstaande
tab.el .—Linhart & Baker 1973).

Malete Contents (jig/mi. of Root Extract) of Roots of
Centre Families (C) and Periphery Families (P) Grown In Moist and

Wet Soil

Soil conditions Reaction to in-
Pair Moist Wet creased moisture *

C P C P C P
1 0.40 0.65 1.20 0.15 + —

2 . 0.40 0,65 9.60 0.15 + •. —

3 0.40 0.65 4.80 2.40 + +
4 0.40 0.65 2.40 1.20 + - .. +
5 0.40 0.65 1.20 9.60 + +
6 0.40 0.65 1.20 1.20 + +
7 0.40 0.65 2.40 0.60 + —

8 0.65 0.40 1.20 0.60 + +
- '9 0.40 <0.01 4.80 0.30 + +

10 -0.05 0.40 13.00 0.15 + —

0.39 0,53 4.18 1.62 + +
Stat. if. .NS P<0.025 P<0.001 NS

• This colu,nri represents the change in malate contents as soil
moisture is increased.



flI... De ophoping van suc.cinaat

Do ophoping van succinaat kan. via eeri aantal manie—

ron. tot stand komen.: (Zemlianukhin & Ivanov 1978)

1... do omkering van eon aantal reac.ties ult do citroen-.

zuurcyc1us, nadat tis onigoaet tot
oxaalacetaat (zie onderstaand schema — naar Motzler

1977)

tJ#H4

C)XcQCj

C.

CcoH

2. do afbraak van vetzuren resulteert in. do vorming

van acetyl—Co—A... Een. carboxylatie van acetyl-Co—A
wordt noch door Mtie' (1977) noch door \Lerlotr ('72)
v.oor planten opgegeven.. WI. bestaat do moge1iLkheid

dat acetyl—Co—A word.t. verwerkt via do zgn.. g1yoxy1aat—
route (zie schema volgende bladzij4e — naar Verleur
1972).
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Acetyl—Co—A wordt gebonden aan oxaalacetaat ex ornge-

zet in cis—aconitaat en iso—citraat. Isocitraatlyase

spUtst isocitxiaat in succinaat en glyoxylaat.

Succinaat hoopt op, terwiji glyoxyiaat samen met nog

een molecuul acetyl—Co—A wordt omgezet in malaat.

Malaat kan worcien omgezet in oxaalacetaat en. daarmee

is de cyclus compleet.

De omvorxning van malaat tot oxaalacetaat verloopt

oxidatief, zodat dit onder anarobe omstandigheden

(NAD-.tekort) minder waarschijnlijk is.

De ornzetting van malaat in succinaat is daaroni

waarschijnlijker. Om de glyoxylaat—route in stand

to houden,, zou clan oxaalacetaat moeten worden gepro—

duceerd door PEP—carhoxylering (zie 1)...

(Metzler 1977, Verleur. 1972)

3. d.c derde mogelijkheid van succinaat—ophoping loopt

via de GABA—route (GABA gamma—amino—boter—zuur
acid

In deze stofwisnelingnroute wordt alfa—ketogluta—
raat geamineerd tot giutainaat. Decarboxylatie van

rCc

-ctt

S L-C ( -.V\CJ



glutamaat doet GABA ontstaar dat vervolgens wordt

gedesamineerd tot succinaat—semi—aldehyde (SSA).

De arninatie van alfa-ketoglutax'aat tot glutaminezuur

en. do desaminatie van GABA tot SSA zijn gekoppeld

tot een transaminase reactie.

Bij deze transaminering vindt gên electronenover-

dracht plaats, er wordt dus geen NADH verbruikt..

SSA kaa tenslotte worden geoxideerd tot succinaat,
+hetgeen een reductie van 1'TAD betekent..

De succinaat—vorming 1ans deze weg is dus minder

waarschijnlijk.

De succinaat—vorming via de GABA—route is

opgenomon in onderstaand schema (naar Metzler 1977).
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Volgens Zem1ianukhin & Ivanov worden al deze

processen gekenmerkt door:

—• ontwijking van NAD'— tekorten

—stimulatie door NADH,. C02, vetzuurgohalte.en daling

van pH.

Bestudering van do schema's van deze metabolischo

routes leert,. dat do bewering van Zemlianukhin & Ivanov

(1978) dat do succinaat—vorming via GABA en. SSA géôn

NAD zou behoeven, aanvechtbaar is.

III.. De ophoping van aminozuren.

Do ophoping van aminozuren onder:.invloed van anarobe

omstandigheden kan worden veroorzaakt door:

— verminderde eiwitsysntheset.g.v. energie—gebrek

— verminderde aminozuurafbraak d.m.v. d.esaininering

t.g.v.. NAD4-.gebrek

- verhoogde aminatie van ophopende intermedairen ult

do citroenzuurcycius..

Het nut van doze processen is, naast afvoer van redu—

cerend vermogen (NADH), ook de instandhouding van de

citroenzuurcyclus. Deze instandhouding van de citroen—

zuurcyclus client niet do anarobe stofwisseling. Het

gebruiken van gedeelten van de citroenzuurcyclus, hetzij

in de normale richting, hetzij in tegengestelde rich—

ting, katalyseert voortdurend de aanmaak van de betrok—

ken enzymen.

Dit is van belang voor de post—anarobe periode.

Wordt hot milieu weer aroob, dan hoeft de plant geen

tijd verloren te laten gaan om do enzymen van de ci—

troenzuurcyclus te syntheteren. Lie opgehoopte amino—

zuren kunnen als grondstof voor eiwitten dienen.

be sleuteirol bij de ophoping van aminozuren wordt

vervuld door glutaminezuur (zieJII.9).

Do ophoping van alanine, serine, glutaminezuur, proline

en GABA wordt genoemd door Dubinina (1961). Crawford cL978 )

vormeldt aok ophoiing van aspartinezuur en geeft Dubinina
(1961) am referentjr djrvoor. In het artikel van Duhinina

+



iii,c De vorming van glutaminezuur.

Glu.taminezuur kan. warden gevormd door aminerIng van
alfa-keto--glutaarzuur, waarbij NADH wordt geoxideerd.
en water vrijkomt.

In. hot onderstaande schema i do aminering van alla—
ketQ—glutaarzuur weergegeven (naar Metzler 1977).

-

- -.' ,-'..(.. L) L_ j\
2.

A)fDt

c-.cv\

Do vorming van glutaminezuur is op zich al eon

voordelige roactie voor do plant onder ana&obe

omstandighoden.

Het grate belang van de glutaminezuur—vorming ligt

echter in een aantal transaminatie—reacties,

l3ij doze. reacties wordt do amino—groep van glutanrL-

nezuur overgedragen op een of ander stofwisselings—
intermedlair. Ret vrijkornende alfa—keto—glutaarzuur

kan. dan. opnieuw. worden. geamiaeerd.

\ C))



111.11. De vorming van alanine.

A1anine kan. worden gevormd door directe aminering

van. pyrodruivenzuur, waar—bij NADH wordt geoxideerd

en. water vrijkomt. (zie onderstaand reactie—schema

naar Verleur 1972). 13

N
/ \
/

,J4Dk

Waarschijrilijker is volgens Verleur (1972) echter een

transarninering van pyruvaat on glutaminezuur tot

alanine en alfa—keto—glutaarzuur.

De re—aininatie van alfa—keto--glutaarzuur is dan de

reactie waarbij NADH wordt verbruikt (zie onderstaand

schema — naar Verleur 1972).
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iII.1. De vorniin van aspartiae—zuur

Aspartinezuur kan worden. gevormd door transaminat±e

vaii oxaalacetaat en 1utaxnaat, waarbij aspartlnezuur

en alfa—keto—glutaarzuu.r ontstaan..

De. re—aminatie van alfa—keth—glutaraat is de reactie

waarbij NADH wordt geoxid.eerd,

(zie onderataand ractieschema — n.aar Metzler 1977). cL .
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111.1$. De vorrning van gamma—arnino—boterzuur.

GABA kan worden. gevormd door décarboxylatie van.

glutamaat.

De ain±natie vaii alfa-keto—glu.taraat tot glutamaat

is thi reactie waarbij NADH wordt geoxideerd.

De vorniing van GABA door desaminatie van SSA (sue-

cinaat-semi-aldehyde) is rnogelijk,maar onwaarschijn—

lijk ea levert dus een zeer bescheiden aandeel iii

fte GABA-.accumulatje (Zemlianukhjn & Ivanov 1978),

De vorming van. GABA wer.d reeds afgebeeld in 111.7.

maar voiledigheidshalve is hieronder nogmaals het

reactiescherna opgenomen (naar Metzler 1977).

CCX-k

C

I *

CC)

\2KJ-C. 4

Cc'

GABA-.accumulatje wordt beschreven door Dubinina 1961 (wortels),

r ook Streeter & Thompson (1972) (in bladeren van radijs) en

Iton et al (196L) (toniaat aardappel en rijst) noernen enkele

orbeelden van GABA-.accuynulatje.



III.J/. De vornrtng van serine

Voor de synthese van serine bestaan 2 mogelijkheden:

()

\

ct-c
v__• iH'r

iJ)ft

1— serine vorming ult glycine
Glycine wordt gevormd. door transaminering van

glyoxylsat en glutaniaat tot glycine en. alfa—keto-
glutaraat. De reaminatie van alfa—keto—glutaraat
verejst oiatie van NADH.

De voraing van serine verloopt via decarboxx1atie
van glycine, gekoppelci aan afsplitsing van. de

aminogroep.

Do overblljvende eenheid woxdt gebonden aan THFA
(tetra—hydro...foljum-zuur),
Eon tweede molecuul glycine krijgt de hydroxynethy1

groop van 'UiFA, waardoor serine oritstaat,

Zie onderstaand reactie-schema (naar \!cy4guy
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Netto wordt bi de seriue-vormirig dus êéii NADH
geoxideerd.

2-. cerino—vormIng uit 3—fosfo—glycerinezuur

3—Fosfo—glyceriiiezuur kan. warden.. omgezet door
3—los fo—giyceraat-dehydrogenase tot 3—la slo—py—

ruvaat. Door transaininering vaa 3—fosfo—pyru-

vaat ontataat, na afsplitsing van fosfaat.. het

serine. (ie onderataand schema — naar Metzlar 1977).
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iII.15. De vorming van proline.

Proliiie kan worden gevorrnd. door reductie van. gluta—
iaat, gekoppeld aan oxidatie van. NADPH, tot gluta—

maat—seini—aldehyde. Deze verbi.nding vormt spontaan.
e ea. ringstructuur, waarbij pyrr oline—5—-carboxylaat
oritstaat.
Raductie van. pyrroline—5—fosfaat doet u±teiudelijk
prolin.e oatstaan., terwiji NADH wordt geoxic1ercL.

liet onderstaande. reac.tieschema is opgesteld naar
Verleur c1972 ).
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iii,iL;. De vorming van shikimlnezuur,

De produktie van. shikiminezuur wordt o.a. gevonden

bij Iris pseuclacorue (gele lie)

en Nuphar lutea. C gele ploxnp) (Tyler. & Crawford i97O).

Do pr.oduktie van shikiminezuur vindt plaats door eon
koppeling van glycolyse en pentosefosfaat_route

(zie onderstaand schema —naar Ilerleur 1972).
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()
III • 1 Devorrningvanglycolzuur

Do vorming van glycolzuur geschiedt door de reductie.

van glyoxylaat tot glycolaat.

Deze reactie gaat gepaard met NADH—oxidatie

(zie onderstaand schema — naar Verleur 1972).

CoH
H-C c

\C)- C 1

III.1, Nitraat als alternatieve e1ectronen-accetor.

Onde,r invloed van anarobie komt bij Seneclo aquaticus

(waterkruiskrujd) een aanmerkelijko verhoging van de

n±traat—reductase—actjvjtejt voor CLambers 1979).

Nitraat wordt tot nitriet omgezet door het nitraat—

reductase. Nitrietreductase zorgt voor v.erdere omzet—

ting tot hypoixitriet, hydroxylamine en tenslotte tot

ammonia

Do reductie van nitraat tot ammonia vergt maar liefst

8 eJLectronen, hetgeen overeenstemt met 8 moleculen
N ADH.

In anarobe bodems wordt echter vrijwel geen.. nltraat

aangetroffen. Nitraat zal daarom geen. rol kunneri spe—

len in het metabollsme van planten uit permanent

overstroomde gronden.



Bij plotseling optredende anarobie cluurt het eni.ge

tijd voordat alle nitraat ult de bodem is verdwenen

Gedurende deze tijd kan nitraatreductie dus wel een

rol van.. betekenis spelen in. de NADH—oxidatie..

Ook bij, parti1e anarobie kan. nitraatreductie

van belang zijn (Garcia—Novo & Crawford 1973).

Zoals reeds eercler genoernd, hebben somrnige pianten
even tijd nodig om xnorfologisch/anatomi.sche aanpas—

singen te kunnen ontwikkelen wanneer. er. sprake is

van plotseling optredende anarobie, Gedurende deze

tijd zijn ntetabolische aanpassingen noodzakelijk.

In. het begin van. deze. periode is dan ook nog nitraat

beschikbaar als een wolkome electronenacceptor.

Tn voorgaande paragrafen werd melding gemaakt van

do ophoping van aminozuren als metabolische aanpas-.

sing. De vorming van arninozuren vereist echter veel

ammonium, zodat een verhoogde nitraatreductie posi—

tief 1an werken. op deze aminozuur—ophopingen,



III,1,

in. de mitochondrin.

De ademhalingsactiviteit van waterkruiskruid (Senecio

aquaticus) wordt o.±.v. (robie drastisch gereind.

De groei van deze soort wordt echter aanzienlijk

gestimuleerd oi.v.. anarobie (Lambers 1979).

Dit verschijnsel wordt toegeschrevn aan een alter—

natieve eiectronentransportketen in.. de mitochondnin,

die onder arobe omstandigheden actief is, NADH ox!—

deert en maar weinig energie vrijmaakt in.ATP—vorni.

Onder anaérobe omstandigheden wordt de aiternatieve

keten als eerste geremd,, flog vôOr dat er rernxning van

de cytochroom-oxidase ETh kan optreden.

De preciese rol van de alternatieve ETK is nog een

open vraag,. maar de tot dusver bekende resultaten

van Lambers et al.(1979) doeneen.mogelijke rol bij

da aanpassing van planten aan. anarobe omatandigheden

vermoeden (Kuiper 1978).

()
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