
Respons van Plantago maritima op
NaCI bij optimale en gelimiteerde

sti kstofvoorzieni ng

Niels Wienke



-, —.

Respons van Plantago maritima op
NaCI bij optimale en gelimiteerde

sti kstofvoorzien ing

Onderzoeker: Niels Wienke
Begeleiding: I. Stulen

Rijksuniversiteit Groningen
biologie

augustus 1998



Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Voorwoord

Na het vergaren van vele experimentele gegevens en het ordenen ervan,
na veel berekeningen, interpretaties en daarnaast ook nog hoofdbrekens
over geheugenproblemen met de computer, ligt nu toch het complete
versiag voor me. Dat de gegevens van m'n eerste onderzoek nu
allemaal uitgewerkt zijn geeft toch een fijn gevoel.
Graag wil ik een aantal mensen bedanken die tijdens de afgelopen
maanden voor me klaar hebben gestaan. Ten eerste mijn begeleidster
Ineke Stulen. Wanneer er vragen waren konden ze altijd vrij snel
opgelost worden en m'n teksten werden altijd binnen een mum van tijd
gecorrigeerd. Ook Michael Rubenigg wil ik bedanken voor de huip bij
het overzetten van de planten op de hydrocultuur en daarnaast voor de
bespreking en interpretatie van de resultaten. 1k wens je veel succes bij
je verdere onderzoek aan dit onderwerp tijdens de komende jaren.
Zo nu en dan waren er praktische problemen. Deze konden dankzij de
tips van Freek en Bep zo goed als altijd opgelost worden. Daarnaast
ontpopte Freek zich ook als een logistiek manager, want hij kreeg het
voor elkaar dat de topdrukte rondom het kjeldahl-apparaat in goede
banen werd geleid, zodat iedereen toch op tijd zijn resultaten kon
verkrijgen.
Verder wil ik iedereen van de vakgroep bedanken voor de tijd die ik er
heb doorgebracht en voor de gezelligheid. De vertolking van de mooie
liedjes tijdens het Sinterpiet-songfestival zal ik in ieder geval niet snel
vergeten.
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Respons van P. maririma op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Inleiding

Uit veldonderzoek is gebleken dat niet alle soorten planten op de kwelders even
aantrekkelijk zijn voor consumptie door kleine herbivoren en ganzen (Prop &
Deerenberg, 1991; Summers eta!., 1993), echter ook de locatie is van belang. Zo is de
plant Plantago maritima (zeeweegbree) op de ene plaats aantrekkelijker als voedseibron
voor rotganzen dan op een andere plaats. Het verschil hangt waarschijnhijk samen met de
voedingswaarde van het voedsel. Het zoutgehalte van de bodem is één van de factoren die
hier invloed op heeft (Botella et al., 1994a).

Planten gaan op verschillende wijzen om met zoutstress. Bij glycofyten is er al bij lage
concentraties zout sprake van groeibeperking door een onevenwichtige ionenbalans,
waterstress en ion-toxiciteit door hoge concentraties Na en Ci. Dit kan zelfs al snel
leiden tot het afsterven van de plant (Staal et al., 1991). Om onder zoutstress toch
osmotische groei te bewerkstelligen moeten grote hoeveelheden stoffen opgeslagen
worden in de vacuole als osmoliet. Een paar voorbeelden van osmotische stoffen zijn
nitraat, gereduceerde N-verbindingen, carbohydraten en anionen (Steingrover, 1986;
Kuiper & Bos, 1992; Taiz & Zeiger, 1991: p364).
De zoutgevoelige planten proberen te voorkomen dat zout wordt opgenomen. Dit lukt
echter tot maar een bepaalde concentratie zout. De zoutgevoelige plant ruige weegbree
(Plantago media) kan het zoutgehalte in de spruit en wortels mhil houden tot een externe
zoutconcentratie van circa 10 mM. Wanneer het erboven komt stijgt de inteme
concentratie aanzienlijk (Staal eta!., 1991). Bij een concentratie van 25 mM NaC1 wordt
de groei al duidelijk gereduceerd en treedt er necrose op van de bladranden (Kuiper &
Bos, 1992). Komt het erboven dan kan de plant het zout met buiten houden. Omdat
zoutgevoelige planten het transport van zouten niet goed kunnen reguleren blijft de
concentratie van NaCl in de wortels erg hoog met alle gevolgen van dien. Lichte
zoutstress (50 mM NaC1) bij de boon Phaseolus vulgaris L. cv Gabriella zorgt al voor een
afname van 25% van de RGR vergeleken met de controleplanten. Daarnaast zit 60% van
het in de plant aanwezige Na in de wortels. Een belangrijk effect van dit hoge gehalte is
dat er een sterke afname van accumulatie van andere belangrijke cationen plaatsvindt,
zoals die van K, Ca en Mg2 (Cordovilla et a!., 1995; Gouia, Ghorbal & Touraine,
1994). Bij de zouttolerante soort katoen (Gossypium hirsutum L. cv Alkala) daalt de RGR
met 7% en zit slecht 5% van het aanwezige natnum in de wortel. Hierdoor blijft de
opname en accumulatie van de andere cationen op een redelijk normaal niveau (Gouia,
Ghorbal & Touraine, 1994).

Halofyten, waartoe ook Plantago maritima behoort, bezitten mechanismen om de hoge
zoutconcentratie in hun voordeel te gebruiken. Zo kan Plantago maritima NaC1 opslaan
in de vacuole voor de osmotische groei en kan hierdoor bovendien de cytoplasmatische
Na-concentratie laag houden, zodat de hoeveelheid niet toxisch is (Staal et al., 1991;
Cheeseman, 1988; Flowers & Hall, 1978). De enzymen voor koolstofmetabolisme en
eiwitsynthese, die in halofyten net zo gevoelig zijn voor zout als de enzymen in
glycofyten, kunnen gewoon blijven werken (Taiz & Zeiger, 1991: p363-364; Flowers,
Troke & Yeo, 1977; Greenway & Osmond, 1972). Een nog met geheel opgehelderd
mechanisme is de manier waarop de planten de waterpotentiaal van het cytoplasma zo
laag kunnen houden terwijl de verdere metabolische functie toch bruikbaar blijft. Botella
et al. (1993) toonden ook aan dat de activiteit van het enzym nitraatreductase lager wordt
bij een hoger cytoplasmatisch zoutgehalte.
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Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Een ander voordeel van de opsiag van het zout in de vacuole is dat er zo minder stikstof
nodig is voor het verlagen van de osmotische potentiaal zodat het flu gebruikt kari worden
voor inbouw in aminozuren en protelnen.
Het belang hiervan wordt a! velejaren ingezien. Ahmad, Larher & Steward (1979) gaven
al aan dat voor veel halofyten op de kwelders de hoeveelheid stikstof beperkend is voor
de groei en dat niet-stikstofbevattende verbindingen een grote invloed kunnen hebben op
de stikstofhuishouding van Plantago maritima. Ook is de standplaats van de plant van
belang. Op de hoge kwelder is er namelijk minder N voorhanden dan op de lage kwelder
(Stewart, Lee & Orebamjo, 1973).

Door vervanging van nitraat door zout kan het eiwitgehalte van Plantago maritima dan
ook erg hoog worden, namelijk tot we! 35% (op basis van organische stofgehalte) in de
spruit in de maanden maart en april (Prop & Deerenberg, 1991). Dc mate waarin dit
gebeurt is athankelijk van de zoutconcentratie en de beschikbaarheid van stikstof.

Een andere methode van zoutto!erantie is het opslaan van zout in de oudere bladeren
waarna deze door de plant wordt afgestoten (Huetterer & Albert, 1992). Ook zijn er
planten die speciale klieren hebben ontwikkeld waar zout wordt geaccumuleerd en daama
uitgescheiden via porien (Baumeister & Ziffus, 1981).

Aangezien nitraat gemakkelijk over membranen getransporteerd kan worden is het snel
uitwisselbaar met andere stoffen (As!am, Oaks & Huffaker, 1976). Zo slaat spinazie
(Spinacia olerceae L.) bij lage lichtintensiteit en korte daglengte 's nachts nitraat op in de
vacuole als vervanging van de dan minder aanwezige suikers. Wanneer de fotosynthese
weer op gang komt in de lichtperiode wordt het nitraat weer vrijgemaakt uit de vacuole en
worden daar weer suikers en organische zuren opgeslagen. Het nitraat werkt hier dus als
een vervangende osmoliet (Steingrover, Oosterhuis & Wieringa, 1982; SteingrOver, 1986;
Ter Steege, 1996).
Om goed te kunnen bepalen wat de p!ant met het nitraat doet, is het van belang om de
plant een goed gedefinieerde stikstoflimitatie op te leggen. Dit kan met de de 'Ingestad-
methode' waarbij dagelijks nitraat wordt toegevoegd aan de nutrientenoplossing. De
hoeveelheid neemt exponentieel toe volgens een vast schema (Ingestad & Lund, 1979;
Den Hertog, 1997).

Een eerste doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de invloed van verschi!!ende
zoutconcentraties op de groei en kwaliteit van Plantago maritima. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op het stikstofmetabolisme in de plant. Het uitvinden welke invloed zout
heeft op het stikstofmetabolisme onder N-gelimiteerde omstandigheden, is een tweede
doelstelling. Limitatie van stikstof wordt toegepast om zo meer aan te sluiten bij de
veldsituatie. Op de kwelders is het stikstof slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar en
daardoor vaak limiterend voor de planten die er groeien. Het is echter niet bekend in
welke mate het stikstof gelimiteerd is op de (Nederlandse) kwelders.
Verder wordt er gekeken of het zout de kwa!iteit van Plantago maritima, gekweekt onder
gecontroleerde omstandigheden, verhoogt, dus of de plant aantrekkelijker is als voedsel
voor ganzen.
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Respons van P. mari:ima op NaC1 bij optimale en geimiteerde stikstofvoorziening

Materiaal en methode

Opzet experiment

Twee kasexpenmenten zijn uitgevoerd met de halofyt Plantago rnaritima. De planten
werden gekweekt op hydrocultuur. In het eerste experiment zijn de planten gekweekt bij
vier verschillende zoutconcentraties en optimaal nitraat. Voor de voeding werd een 14
Hoagland oplossing gebruikt. Hieraan werd naast de groeianalyse tevens het totaal
stikstifgehalte, nitraat, sulfaat, chloride, aminozuren en eiwitgehalte (Bradford) bepaald.
Vanwege de beperkte ruimte voor de grote hoeveelheden planten werden met alle
bepalingen uitgevoerd bij elke oogst.
In het tweede experiment werden planten gekweekt bij twee verschillende
zoutconcentraties en stikstoflimitatie. In de voedingsoplossing werden de
nitraatcomponenten vervangen door chioridecomponenten. Dezelfde bepalingen als in
experiment 1 werden hier uitgevoerd.

Plant materiaal

De gebruikte zaden van de zeeweegbree (Plantago maritima L.) zijn in september 1988
verzameld op de kwelders van het eiland Schiermonnikoog. Er waren ook zaden die
verzaineld waren in augustus 1997, echter de hoeveelheid hiervan was te beperkt.
Aangezien het kiemingspercentage van de zaden van 1988 nog erg hoog was zijn deze
voor de proeven gebruikt. De zaden werden gekiemd op gesteriuiseerde commercieel
verkrijgbare potgrond, in een kas met een dag/nachttemperatuur van 22/16 °C. Na een
week werd de glasplaat verwijderd en drie weken na het zaaien werden de planten
gebruikt voor de experimenten.

Bij experiment 1 werden de planten na de drieweekse penode overgezet op een beluchte
¼ Hoagland voedingsoplossing. Deze oplossing werd wekelijks ververst op de ochtend na
de oogst. Er werd begonnen met een plantdichtheid van 20 setjes van elk 3 planten per 30
literbak. Gedurende het experiment werd er op gelet dat de planten elkaar niet
beschaduwden en dat de wortels niet te veel door elkaar gingen zitten (Den Hertog, Stulen
& Lambers, 1993; Ingestad & Lund, 1979). De planten werden in groepen van 120
exemplaren aan vier zoutconcentraties blootgesteld, namelijk 0, 10, 50 en 200 mM NaC1.
Het zout werd met direct aan de voedingsoplossing toegevoegd, maar een dag na het
overzetten. Dit is gedaan om te voorkomen dat planten te veel ineens te verduren zouden
krijgen, namelijk stress door het overzetten van de planten en zoutstress. Daarnaast is bij
de 200 mM behandeling het zout niet ineens toegevoegd, maar verdeeld over vier dagen.

Bij experiment 2 werden de kiemplanten eerst voor vier dagen overgezet op leidingwater.
Op dag 0 van het experiment, 3 weken en 4 dagen na het zaaien, werd begonnen met de
dagelijkse nitraataddities en werden de planten verder gekweekt op een aangepaste 'A
Hoagland voedingsoplossing, welke ook nu wekelijks werd ververst op de dag na de oogst.
Het KNO3 werd hierbij vervangen door KC12 en het Ca(N03)2 werd vervangen door CaC12.
De concentraties zijn hierbij gehalveerd. Nitraat werd dagelijks toegevoegd met de
exponentiële limiterende sneiheid van 0,05 mol mol' dag'. Om de juiste hoeveelheid nitraat
te weten voor het begin van de N03-addities is op dag 0 het gemiddelde versgewicht van de
planten bepaald. Daarnaast is het totaal stikstofgehalte op versgewichtbasis uit het eerste
experiment gebruikt om zo de startconcentratie te bepalen (Den Hertog, 1997). De precieze
berekemng en toevoegingen staan vermeld in appendix A.
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Respons van P. maritimaop NaC1 bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Er werden twee groepen planten gebruikt, elk 300 planten groot. De eerste groep kreeg
geen zout toegevoegd. Dc tweede groep kreeg wel zout in een concentratie van 50 mM,
dat een dag na de overplaatsing op de voedingsoplossing werd toegevoegd.

Groeicondities

De planten werden opgekweekt met een dag/nachtritme van 12 uren licht en 12 uren
donker. De temperatuur in de kas is overdag circa 22°C en 16°C 's nachts. Orndat het
experiment met in een klimaatkamer maar in een kas is uitgevoerd zijn er wel enige
schommelingen geweest, vooral op zonnige dagen. Het licht kwam van 3 lampen van
400W en de lichtsterkte op planthoogte was tussen de 200 en 240 j.tmol rn2 s. De
luchtvochtigheid lag tussen de 60 en 70%. De pH van de voedingsoplossing is tussen de
5,5 en 6 gehouden.

Oogsten van planten

Het oogsten van de planten gebeurde altijd 's morgens. Dit is steeds op ongeveer
hetzelfde tijdstip gedaan om zo fluctuaties die op een dag optreden zoveel mogelijk te
vermijden. Vooral het aminozuurgehalte en de nitraatconcentratie kunnen over de dag erg
verschillen. Dc aantallen planten die voor elke behandeling werden geoogst staan in
onderstaande tabellen. De planten werden at random geoogst, maar wel in gelijke
aantallen per 30 liter bak. Alleen bij experiment 1 zijn de planten op dag 0 rechtstreeks
van de potgrond geoogst.

Tabel 1: Aantal planten dat werd geoogst per behandeling bij experiment 1,
onderverdeeld per bepaling.
dag Groeianalyse/ N AziAnionen Eiwit
0
7
14

21

28

3x100 - -

3x12 3x6 -

3x6 3x3 -

3x3 3x2 3x2
3x3 - 3x2

Tabel 2: Aantal planten dat werd geoogst per behandeling bij experiment 2,
onderverdeeld per bepaling.
dag Groeianalyse/ N AziAnionen Eiwit

0
7
14
21

28

35

3x40 - -

3x20 - -

3x9 3x9 3x8
3x7 3x6 3x6
3x7 3x6 3x6
3x7 3x5 3x5

Nadat de wortels kort gewassen waren in gedemineraliseerd water en drooggedept met
papier, werden de planten opgedeeld in spruit en wortel. Het materiaal voor de eiwit,
aminozuur en aninonenbepaling werd na de meting van het versgewicht snel ingevroren
en bewaard bij -80 °C.
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Respons van P. maritima op NaC1 bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Groeianalyse

Voor alle behandelingen is er een groeianalyse uitgevoerd. Hierbij werd direct na de
oogst het versgewicht van de spruit en wortel bepaald. Het drooggewicht werd bepaald
nadat het materiaal minimaal 24 uur was gedroogd bij 80°C. Met de verkregen gewichten
zijn daarna de aandelen van spruit en wortel aan het totaal drooggewicht berekend
(respectievelijk SWR en LWR). Daamaast zijn de relatieve groeisnelheid (RGR), spruit-
wortelverhouding (SIR) en het percentage drooggewicht (%DW) berekend. De RGR is
zowel per week berekend als over grotere periodes.

Chemische analyses

Dc chemische bepalingen zijn gedaan volgens de protocollen die beschreven staan in de
practicumhandleiding behorende bij de cursus Milieueffecten in planten 1997, welke
jaarlijks wordt gegeven bij de vakgroep biologic van planten, afdeling binnen de
Biologische faculteit van de RuG.
Dc anionen N03, C1 en SO42 zijn bepaald door middel van HPLC (High Performance
Liquid Chromatography), welke bestaat uit een injector, een vloeistofpomp,
ionenwisselaarkolom en een refractometer als detector die op constante temperatuur
wordt gehouden. De refractometer is gekoppeld aan een dataverwerkingssysteem zodat
direct de concentraties van de verschillende componenten is af te lezen. De bepaling is
gedaan met ingevroren vers matenaal (Maas, Van Harmelen & Kok, 1986). De extracten
zijn tevens gebruikt voor de aminozuurbepaling met ninhydrine. Daarbij is de extinctie bij
578 nm bepaald (met L-leucine ijklijn). Dit houdt in dat de primaire aminozuren gemeten
zijn. De secundaire aminozuren zijn niet bepaald. (Deze vormen een geel complex dat te
meten is bij 440 nm) (Rosen, 1975).
Dc eiwitbepaling is volgens Bradford uitgevoerd (Bradford, 1976). Hiermee kan redelijk
snel de eiwitconcentratie worden gemeten van een oplossing. Het onoplosbaar eiwit wordt
met deze methode met gemeten.
Het totaal stikstofgehalte van de planten is met de methode volgens Kjeldahl bepaald. Het
gedroogde materiaal van de grocianalyse is hiervoor gebruikt. Al het aanwezige stikstof
werd met behulp van geconcentreerd H2S04 en katalysator omgezet in NH4 door over
twee dagen het mengsel op te koken tot 360 °C. De NH-concentratie is colorometrisch
bepaald bij 410 nm met Nessler's reagens.

Verder zijn uit de combinaties van deze gegevens nog enkele beschrijvende factoren
berekend, nameijk de nitraatopname en de osmotische balans. De nitraatopname is
berekend met de formule van Williams (Williams, 1948 in Van de Dijk, 1981):

lnR2-lnRl M2-MI
lm X

t2 - ti R2 - Ri

lm is de opnamesnelheid van nitraat (tmol N03 h'(g DwJ').
M1 en M2 zijn de totale stikstofgehaltes van de planten (pmol per plant). R1 en R2 zijn de
drooggewichten van de wortels (g) en t2 - t1 geeft het tijdsverschil aan tussen de eerste en
tweede oogst (uur). Deze formule mag alleen gebruikt worden wanneer er sprake is van
exponentiële groci tussen de twee oogsten en verder wordt er aangenomen dat de
opnamesnelheid gedurende de berekende penode constant is. Deze formule is dus niet
bruikbaar bij gelimitcerde groci!

9



Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziemng

Dc osmotische balans geeft de aandelen van afzonderlijke componenten aan die een
bijdrage leveren aan de osmotische potentiaal. Dc concentraties van de anionen worden
daarbij vermenigvuldigd met 2 of 3, affiankelijk van de hoeveelheid kationen (vooral K)
die er bij horen. De berekening gaat dan als volgt:
Osmotische waarde = 2 x N03 + 2 x CI + 3 x SO42 + Az + suiker (alles in pmo1 gFW')

Statistische analyses

Voor de verschillende toetsen is het programma Graphpad Prism 2.0 gebruikt.
Verschillen tussen de RGR van verschillende behandelingen is bepaald door een
exponentiële functie te fitten door de x-y-plot van de drooggewichten. Deze zijn met
elkaar vergeleken met behuip van de t-test.
Met de t-test zijn ook de verschillen tussen de behandelingen getoetst. Dit is per oogstdag
uitgevoerd voor de verschillende bepalingen.
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Respons van P. maririma op NaCI bij optimale en geimiteerde stikstofvoorziening

Resultaten

Vitaliteit

Bij vrijwel alle behandelingen waren de planten op het oog tamelijk vitaal. Alleen bij de
behandeling met 200 mM NaC1 slapper en voelden zachter aan. Hoewel bij experiment 2
de omstandigheden sub-optimaal waren vertoonden de planten geen symptomen van
deficiëntie. De bladeren van Plantago maritima leken bij stikstoflimitatie we! jets lichter
getint dan de bladeren van de planten opgegroeid onder optimale omstandigheden.
Bovendien verdorde het eerste bladpaar wanneer zich het vijfde of zesde paar bladeren
zich vormde. Dit gebeurde in week 4 en 5 van het tweede experiment.
Een consequentie van het gebruik van een hydrocultuur met aeratie is dat kleine druppels
voedingsoplossing door de kleine gaatjes van de planthouders omhoog spatten tegen de
bladeren en daarna weer verdampen. Bij planten die gekweekt werden op een
voedingsoplossing met een hoge zoutconcentratie vormde zich een dunne zoutlaag op de
bladeren. Urn de invloed hiervan jets te verminderen zijn alle bladeren enige malen
voorzichtig afgespoeld met een klein beetje gedemineraliseerd water.

RGR

De RGR op basis van drooggewicht is onder optimale nutriententoevoeging ongeveer
0,17 g g1 per dag. Het zout lijkt vooral in de eerste weken een effect op de RGR te
hebben. Bij 50 mM NaC1 ligt de RGR iets hoger dan de controle (niet significant). Bij 200
mM ligt de RGR echter van begin af aan significant lager dan de controle zonder zout. In
de laatste week is zelfs bijna geen toename meer in gewicht (Grafiek la en ib).

Under suboptimale toevoeging van stikstof in de vorm van nitraat is in de eerste week na
overzetting sprake van een duidelijk hogere RGR bij de planten die groeien in
aanwezigheid van zout. Dit verschil houdt echter niet stand in de weken daaropvolgend,
hoewel de RGR bij de zoutbehandeling altijd hoger blijft dan zonder zout, wanneer deze
wordt berekend vanaf dag 0 (grafiek id). Gedurende de cultuurperiode daalt de RGR tot
circa 0,046 g g per dag. Dit is jets lager dan de 0,05 g g' per dag die werd beoogd met
de hoeveelheid toegevoegde nitraat (grafiek ic).

RWR

De RWR is omgekeerd evenredig verbonden met de nitraatconcentratie. Aan het eind van
het experiment is onder optimale toevoeging van nitraat de RWR 0,3 en is deze
nauwelijks afhankelijk van de zoutconcentratie. Alleen de behandeling met 200 mM NaC1
geeft een iets hogere RWR. Bij N-limitatie is de RWR aan het eind van het experiment
0,5 geworden. Net als bij het eerste experiment is ook hier geen invloed merkbaar van het
toegevoegd NaC1. Hoewel de RWR's van de verschillende zoutbehandelingen per
stikstof-regime ongeveer gelijk uitkomen duurt het 2 a 3 weken voordat de verhouding
tussen spruit en wortel gestabiliseerd is. Vanaf het overzetten van de planten verschuift de
RWR langzaam van circa 0,1 tot de genoemde eindwaarden (Grafieken 2a en 2b).
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Grafiek 1. Dc relatieve groeisnelheid (RGR) van Plantago maritima (gehele plant)
opgegroeid bij verschillende zoutconcentraties, met optimaal N (a en b) en gelimiteerd N
(c en d), berekend per week (a en c) of berekend vanaf dag 0 (b en d).
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Grafiek 2. De 'Root Weight Ratio' (RWR) van Plantago maritima opgegroeid bij
verschillende zoutconcentraties, met optimaal N (a) en gelimiteerd N (b).
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Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Nitraat, aminozuren en eiwitten

Bij de kweek met optimale stikstoftoevoeging is er op dag 7 en op dag 14 een verschil te
zien in NO3 concentratie van de spruiten tussen de verschillende zoutbehandelingen. Het
nitraatgehalte van de op zout staande planten is lager dan de controle zonder zout (Grafiek
3a). Bij de wortels is dit het geval gedurende de hele periode van experiment 1 (Grafiek 3b).
Voor chloride en sulfaat is de reactie van de plant juist omgekeerd. Er is sprake van een
veel hoger chioridegehalte in zowel spruit als wortel. Bij de spruit loopt de waarde op van
circa 25 tmol dig FW bij 0 mM NaC1 tot een chiorideconcentratie van 250 pmol/g FW
bij een externe zoutconcentratie van 50 mM. Bij 200 mM NaC1 loopt de chloride-
concentratie zelfs op tot 400 tmoIJg FW (Grafiek 3c en 3d). Ook het sulfaatgehalte is
onder invloed van zout jets gestegen. Het verschil met de controle is echter nooit meer
dan zo'n 10 j.tmol S0421g FW.
Onder N-gelimiteerde omstandigheden is het niveau van NO3 stukken lager (Grafiek 3e
en 3f). Bij de zoutbehandeling was de concentratie soms zo laag is dat het niet meer
meetbaar was. Ter compensatie van dit verlies en om de osmotische waarde op peil te
houden is ook hier extra ci opgenomen, in een veel sterkere mate dan dat het geval was
bij de zoutbehandelingen zonder N-limitatie. Hier is de chiorideconcentratie in de spruit
opgelopen tot bijna 750 tmoIJg FW bij de 50 mM NaCl-behandeling (Grafiek 3g en 3h).
SO4 zorgt nu echter niet voor een bijdrage, want deze is bij de zoutbehandeling juist iets
lager geworden.
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Grafiek 3a-3d. Nitraat- en chloorgehaltes van spruiten en wortels van Plantago maritima
opgegroeid bij verschillende zoutconcentraties en optimaal N.
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Respons van P. maruima op NaC1 bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening
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Grafiek 3e-3h. Nitraat- en chloorgehaltes van spruiten en wortels van Plantago maritima
opgegroeid bij verschillende zoutconcentraties en gelimiteerd N.
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Respons van P. maririma op NaC1 bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Het aminozuurgehalte wordt onder optimaal N niet beInvloed door het zoutgehalte van de
voedingsoplossing. Dit geldt zowel voor de het aminozuurgehalte in de spruit als in de
wortel (Grafiek 4a en 4b). Bij suboptimale toevoeging van NO3 is er wel een verschil
waarneembaar. Het gehalte is bij 50 mM NaCI lager dan bij de zoutloze kweek (Grafiek
4c en 4d). Hoewel het nitraatgehalte zeer athankelijk was van de beschikbare hoeveelheid
nitraat in de voedingsoplossing, is het gehalte aminozuren onder N-gelimiteerde
omstandigheden vrijwel gelijk aan het gehalte van de planten met optimale N
beschikking.

75P
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5.0 5OmM
200 mM

OmM
50nM

111 III ñi fli

Grafiek 4. Aminozuurgehaltes van Plantago maritima opgegroeid bij verschillende
zoutconcentraties, met optimaal N (a en b) en gelimiteerd N (c en d). De
aminozuurgehaltes zijn gescheiden voor spruiten (a en c) en wortels (b en d).
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Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Het eiwitgehalte (Bradford) van Plantago maritima op de standaard voedingsoplossing
wordt nauwelijks beInvloed door het zoutgehalte. In de wortel is de concentratie circa 4
keer zo laag a!s in de spruit (Grafiek 5a en Sb). Echter wanneer er we! N-limitatie is ligt
het heel anders. Dan is het spruit eiwitgeha!te van de p!anten opgegroeid met 50 mM
NaC! ongeveer twee keer zo hoog als de zonder zout opgegroeide planten onder N-
limitatie. Dit is significant (P <0,05) op dag 14, dag 21 en dag 35. Op dag 28 geeft de t
test een P van 0,0508, dus net niet significant. De zoutconcentratie heeft echter geen
invloed op het eiwitgehalte van de worte!s (Grafiek 5c en 5d). Verder is het opmerkelijk
dat de eiwitconcentratie in de wortel onder N-gelimiteerde omstandigheden verge!ijkbaar
is met die van de spruit.
Wanneer het effect van de stikstoflimitatie wordt bekeken blijkt dat de eiwitconcentratie
van de spruit, onder limiterende omstandigheden vijf tot tien keer lager is dan onder
optimaal N. Bij de wortels is het relatieve verschi! jets geringer, namelijk ongeveer drie
keer lager.
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Grafiek 5. Eiwitgehaltes van Plantago maritima opgegroeid bij verschi!lende
zoutconcentraties, met optimaal N (a en b) en gelimiteerd N (c en d). De eiwitgehaltes
zijn gescheiden voor spruiten (a en c) en worte!s (b en d).
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Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Osmotische balans

Onder N-limitatie is de hoeveelheid osmotische stoffen ongeveer 50 procent hoger bij de
50 mM NaC1 behandeling dan zonder zout. Het verschil is bij eWe meting significant.
(Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat suikers niet gemeten zijn en daarom ook met
in de resultaten voorkomen. De osmotische balans geeft dus niet een compleet beeld van
de situatie.) Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door een hogere ci concentratie
zoals duidelijk in grafiek 6a en 6b te zien is. De andere componenten (N03, SO42 en
aminozuren) zijn in hoeveelheid juist minder geworden bij de zoutbehandeling. Het
aandeel van cr aan de osmotische balans is dus niet alleen absoluut toegenomen maar
ook relatief.
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Grafiek 6. De osmotische balans van spruit (a) en wortel (b) van Plantago maritima bij 0
en 50 mM Naci en gelimiteerd N.
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Respons van P. maritinia op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Stikstofgehalte

Voor beide stikstofbehandelingen geldt dat het totaal stikstofgehalte (op basis van
drooggewicht) in de plant lager wordt bij een hogere externe zoutconcentratie (Grafiek 7).
Bij experiment 1 is het verschil met de controle bij de 200 mM behandeling aanzienlijk.
Bij de andere zoutconcentraties is de afname geringer. Het interne stikstofgehalte (totaal)
is hier binnen een week redelijk stabiel. Bij experiment 2 is het stikstofgehalte voor zowel
spruit als wortel significant lager bij de zoutbehandeling. Alleen bij de laatste oogst is het
gehalte in de wortel gelijk aan die van de controle. Verder duurt het hier iets langer dan
bij experiment 1 dat het stikstofgehalte gestabiliseerd is, namelijk ongeveer twee weken.
Het totaal stikstof gehalte ligt hier echter wel tot tweemaal lager dan bij experiment 1.

N
sprult

N
wortel

Grafiek 7. Het totaal stikstofgehalte (Kjeldahl) op drooggewichtbasis van de spruiten (a
en c) en wortels (b en d) van Plantago maritima bij verschillende zoutconcentraties, met
optimaal N (a en b) en gelimiteerd N (c en d).
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Respons van P. maritima op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening
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Nitraatopname (Williams)

De nitraatopname is a!!een berekend voor experiment 1, omdat de formule slechts
gebruikt mag worden bij exponentiele groei en optima!e toevoeging van stikstof. Onder
de gelimiteerde omstandigheden, zoals in het tweede experiment, wordt aan beide
voorwaarden niet voldaan. In experiment I is er we! sprake van exponentie!e groei
(beha!ve bij de 200 mlvi behandeling) en is stikstof in optimale hoevee!heid aanwezig.
De opnamesnelheid van nitraat is het laagst bij de 200 mM NaC1 behande!ing. Het
verschil in opnamesnelheid bij de andere zoutconcentraties is gering (Grafiek 8).
Daarnaast daa!t de opnamesne!heid in het begin van de groeiperiode snel en na verloop
van tijd jets langzamer. Bij hogere zoutconcentraties zakt de opname relatief het meest,
met uitzondenng van de 200 mM behandeling waar de opname aan het begin a! erg laag
is.
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Grafiek 8. Nitraatopname op basis van wortel-drooggewicht, berekend met de formule
van Williams, van Plantago maritima bij verschi!!ende zoutconcentraties en optimaa! N.
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Respons van P. mariüma op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Discussie

Effect zout en nitraatbeschikbaarheid op de groei en allocatie

Onder optimale toevoeging van nutriënten was de RGR niet constant. Na het overzetten
op hydrocultuur is er een snelle toename van gewicht. De RGR is in de eerste week
ongeveer 0,21 g g' DW d'. Dit komt overeen met de gegevens uit andere experimenten
met Plantago maritima. In de laatste gemeten periode is de RGR gedaald tot 0,12 a 0,14 g
g' DW d' voor de behandelingen met 0, 10 en 50 mM NaC1. Alleen de 200 mM NaC1
behandeling geeft een veel lagere RGR. Dit komt waarschijnlijk door neveneffecten van
de zoutbehandeling. De aeratie zorgt ervoor dat kleine druppels voedingsoplossing door
de kleine gaatjes van de plant-houders omhoog spatten. Deze druppels verdampen waarbij
een dunne laag zout op de blaadjes en de houders achterblijft. Dit heeft de groei
waarschijnlijk sterk beInvloed. Bij de 10 en 50 mM NaC1 behandeling is het effect veel
geringer.
Daarnaast beInvloedt het zout ook op een andere manier de groei. Door de hoge
concentratie in de voedingsoplossing stijgt ook het interne Ci-gehalte. Dit kan dan zelfs
enkele tientallen malen hoger worden dan de concentratie in de controleplanten (Grafiek
3b). Hoewel Plantago maritima een halofyt is, is er wel een grens van de zoutconcentratie
die het aan kan. Deze ligt bij Plantago maritima op ongeveer 300 mM (Kuiper & Bos,
1992). Dan is de groei echter al wel beperkt. Er is a! 50% reductie van versgewicht (ten
opzichte van de controle) bij NaC1 concentraties van 170 mM en 220 mM voor
respectievelijk wortel en spruit (Erdei & Kuiper, 1979). Waarschijnhijk is het zo dat bij
deze concentraties in de voedingsoplossing de cytoplasmatische Na-concentratie al zo
sterk is gestegen dat deze toxisch is voor de enzymen van het koolstofmetabolisme. De
betreffende enzymen zijn namelijk net zo gevoelig voor zout als de enzymen in zout-
gevoelige planten (Staal et al., 1991; Botella et al., 1993). Tot redelijk hoge
zoutconcentraties is het voor Plantago maritima dus wel mogelijk om zout uit het
cytoplasma weg te houden en op te slaan in vacuoles, echter bij erg hoge concentraties
kan het niet voorkomen dat ook het Na'-gehalte in het cytoplasma stijgt en toxisch wordt
(Cheeseman, 1988).

Onder gelimiteerde groei is er de eerste week een duidelijk verschil tussen de twee
zoutbehandelingen. Met het zout is er de eerste week een hogere RGR (P<0.00) (Grafiek
ic). Hoewel na de eerste week het effect weer over is, blijven de planten die groeien op
50 mM NaC1 gedurende het experiment een voorsprong houden op de controleplanten
zonder zout. Het verschil is echter niet significant (Grafiek id). Door het zout is er dus in
het begin een hogere groeisnelheid mogelijk. De manier waarop dit gebeurt komt later aan
bod bij de behandeling van het nitraatgehalte.

Net als bij de optimale N opgegroeide planten daalt de RGR bij gelimiteerd stikstof
gedurende het experiment. Echter doordat de planten voor dag 0 van het experiment vier
dagen op leidingwater hebben gestaan is het effect niet a! te groot. De planten zijn dan a!
grotendeels aangepast aan een lager niveau van beschikbaar stikstof. Na verloop van tijd
stabiliseert de RGR zich op een niveau van rond de 0,05 g g' DW d'. Dit komt overeen
met het niveau dat werd beoogd met de exponentiele toevoeging van nitraat die is
berekend voor een groei op drooggewicht basis van 5% per dag (Appendix A).
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Respons van P. marizima op NaCI bij optimale en geimiteerde stikstofvoorziening

De RWR blijkt athankelijk te zijn van de nitraatconcentratie van de voedingsoplossing.
Bij gelimiteerd nitraat is de RWR 0,5 en bij optimale toevoeging van nitraat 0,3. De
wortelgroei van Plantago maritima wordt bij weinig beschikbaar stikstof gestimuleerd.
Dit is een aanpassing om de gennge hoeveelheid nitraat die er is efficient te kunnen
opnemen. (Bovendien wordt de affiniteit voor nitraat groter, zodat zelfs kleine
concentraties in de voedingsoplossing beschikbaar worden voor de plant) (Freijsen &
Otten, 1995).

De RWR is evenwel onafhankelijk van de zoutconcentratie. De verhouding tussen spruit
en wortel is dan ook vrijwel gelijk bij de verschillende zoutbehandelingen (zie bijiage).
Alleen bij de 200 mM behandeling (Exp. 1) is de SR-ratio significant lager dan de controle.
Het verschil van RWR bij het begin van de twee experimenten is het gevoig van de 4-
daagse acclimatisatie van N-gelimiteerde planten op leidingwater. In deze dagen is de
wortelgroei al gestimuleerd en is de RWR al iets gestegen.

Effect zout op nitraat en aminozuren

Zowel bij de optimale als gelimiteerde stikstofbehandeling wordt het nitraat in de plant
door CF en Na vervangen wanneer er zout aanwezig is. Het NaC1 levert dan een bijdrage
aan de osmotische balans. Daardoor is het voor Plantago maritima mogelijk om het

gehalte van de andere osmotische stoffen naar beneden aan te passen en de zo extra
beschikbare hoeveelheid te gebruiken voor inbouw in andere componenten. Vooral onder
gelimiteerde omstandigheden is het effect groot. Wanneer zout aanwezig is daalt het
nitraatgehalte soms zelfs tot onder de detectielimiet van de HPLC. Vrijwel al het mtraat
wat wordt opgenomen is dan dus ook daadwerkelijk beschikbaar voor verdere verwerking
in de plant. Naast nitraat en chloor zijn er echter nog meer stoffen die worden gebruikt
voor de osmotische balans waaronder aminozuren en suikers (vnl. sorbitol) (Ahmad,
Larher & Stewart, 1979).

Het aminozuurgehalte is bij Plantago maritima minder veranderlijk dan het
nitraatgehalte. De twee toegepaste nitraatbehandelingen hebben weinig verschillen
veroorzaakt. Alleen bij de spruit ligt het niveau van aminozuren bij limitatie circa 20%
lager dan bij optimale stikstoftoevoeging. Ook de zoutconcentratie van de
voedingsoplossing heeft slechts een gennge invloed. Alleen de spruiten van de N-
gelimiteerde en met zout opgegroeide planten hebben een lager aminozuurgehalte. Deze
zijn door het aanwezige zout met noodzakelijk om de osmotische balans te handhaven en
kunnen dus net als het nitraat voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld
de aanmaak van eiwitten.

Uitwerking van stikstoflimitatie en zout op eiwit

Het grote verschil in eiwitgehalte tussen de stikstofbehandelingen is deels te wijten aan de
gebruikte methode. Want met de methode van Bradford worden alleen de oplosbare
eiwitten gemeten. Deze vormen bij de meeste planten ongeveer 25 tot 30% van het totaal
aanwezige eiwit. Het overgrote dee! van de oplosbare eiwitten wordt onder normale
omstandigheden gevormd door Rubisco. Dit is een eiwit dat 20 tot 25% van het totaal
eiwit in een plant kan vormen en deze katalyseert een reactie van de fotosynthese,
namelijk de carboxylatie van nbulose 1,5-bisfosfaat in twee moleculen 3-fosfoglyceraat.
Dit enzym is voor het uitoefenen van deze functie met in zulke grote hoeveelheden nodig
(Taiz & Zeiger, 1991; p220-225). Planten echter gebruiken dit enzym zeer veelvuldig als
een opslagmedium van stikstof.
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Respons van P. maruima op NaC1 bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Bij het uitgevoerde experiment met stikstoflimitatie moet de plant efficiënter omgaan met
de beschikbare stikstofverbindingen. Vele eiwitten die als bouwstoffen dienen en eiwitten
met enzymwerking zijn abso!uut noodzakelijk voor de groei van de planten. Aangezien er
bij de planten geen deficiëntieverschijnse!en optraden kan geconcludeerd worden dat deze
essentiële verbindingen voldoende gevormd konden worden. Echter door de limitatie van
stikstof is er veel minder Rubisco gevormd dan onder het optimaal stikstofregime. Alleen
een kleine hoeveelheid hiervan is nodig voor de enzymwerking. Aangezien Rubisco het
grootste dee! van de oplosbare eiwitten uitmaakt is het dus mogelijk dat het gehalte
hiervan 90% zakt (vergelijk grafiek 5a met Sc en grafiek 5b met 5d). Dit betekent dus niet
dat het totaal eiwitgehalte ook sterk is gezakt.
Een trend die we! duidelijk uit de resultaten te halen vail is dat het spruiteiwitgehalte van
de planten opgegroeid met 50 mM NaC1 veel hoger is dan groei zonder zout. Er zijn dus
onder invloed van zout meer oplosbare eiwitten gevormd. Dit past ook duidelijk bij het
beeld van het nitraat- en aminozuurgeha!te die door de aanwezigheid van zout minder
nodig zijn voor het instandhouden van de osmotische potentiaal in de plant en dus meer
gebruikt kunnen worden voor de synthese van eiwitten. Dit afles vertaalt zich ook in een
hogere RGR, a!thans tijdens de eerste weken van het experiment. Wanneer dezelfde
effecten ook in de veldsituatie (op de kwe!ders) optreden betekent dit dat het zout een
positieve bijdrage !evert aan de kwaliteit en de groei van de plant en dat deze zo
aantrekke!ijker wordt voor foeragerende ganzen en andere kleine herbivoren.

In grafiek 6a en 6b is ook duide!ijk te zien dat het chloride het negatieve effect van !agere
nitraat-, su!faat- en aminozuurgehaltes op de osmotische balans niet alleen opheft, maar
ze!fs ruimschoots compenseert. Hierbij moet echter we! een kanttekening worden
geplaatst, omdat de osmotische balans niet alleen door de genoemde componenten bepaald
wordt, maar ook nog door suikers. Deze zijn echter niet bepaald, zodat het bee!d van de
osmotische balans met he!emaal compleet is. Daarom is er ook geen grafiek weergegeven
met het aandee! in percentages van de afzonder!ijke componenten.

Stikstofgehalte

Het stikstofgehalte van de NO3 ge!imiteerde p!anten is vee! lager dan de contro!e. Dit
komt doordat er s!echts weinig stikstofverbindingen beschikbaar zijn om door de plant te
worden opgenomen. Alleen de transportsystemen met een hoge affiniteit voor N03
(HATS) kunnen het aanwezige nitraat binnenhalen. De V is echter laag. Bij hogere
externe concentraties wordt een ander systeem gebruikt dat een veel grotere maximale
opnamesne!heid heeft, maar we! een veel lagere affimteit voor N03 (LATS) (Hawkins &
Lips, 1997; Cerezo et al., 1997).
Het stikstofgehalte is bij beide N03 behandelingen door zouttoevoeging (significant)
lager geworden dan de contro!e zonder zout. Dit betekent dat er relatief minder
stikstofbevattende verbindingen in de plant aanwezig zijn. Uit de eerder vermelde
resultaten b!ijkt ook dat deze componenten zijn afgenomen in hoevee!heid bij de
zouthehandelingen. Zowel het nitraatgehalte als het aminozuurgehalte waren bij de
p!anten opgegroeid met zout in de voedingsop!ossing, lager geworden. Hoewel bij de
stikstofge!imiteerde p!anten het eiwitgehalte tot we! 100% steeg wanneer zout
beschikbaar in de voedingsop!ossing, is het effect hiervan op het totale stikstofgehalte
toch gering doordat de stijging in absolute waardes niet veel is.
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Respons van P. maririma op NaCI bij optimale en gelimiteerde stikstofvoorziening

Nitraatopname

De nitraatopname (berekend met de formule van Williams) daalt eerst snel als gevoig van
het overzetten van de planten op de hydrocultuur. De verhouding tussen wortel en spruit
verandert in de beginperiode sterk en is de groei met helemaal exponentieel. De opname
van mtraat kan dan ook met als constant worden verondersteld. Aan het eind van het
experiment is echter duidelijk een reeks te zien. Hoe hoger de zoutconcentratie, hoe lager
de opname. Bij 200 mM NaC1 is de opname zelfs 5 keer lager dan de controle. Bij 50 mM
NaC1 ligt de opname ook nog zo'n 2,5 keer lager dan de controle. Dit is het gevoig van
het reducerend effect van de saliniteit op de affiniteit voor N03 (Botella et a!., 1994b).
Doordat er veel cr aanwezig is in de voedingsoplossing aanwezig is, heeft de plant
problemen met de nitraatopname. Waarschijnlijk kunnen deze twee stoffen niet geheel
alzonderlijk opgenomen worden, doordat de carriers niet specifiek genoeg zijn. Hoe dit
precies wordt gereguleerd in de plant moet nog nader onderzocht worden.
Voor de stikstothron N}I4 is juist het omgekeerde het geval; door het zout wordt
namelijk de affiniteit voor NH juist groter (Botella et a!., 1997). Aangezien de
voedingsoplossing alleen nitraat bevat en geen ammonium, heeft dit een grote invloed op
het totale stikstofmetabolisme, zoals te zien was bij het mtraat-, aminozuur-, en
eiwitgehalte.
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Conclusie

Bij optimale NO3 toevoeging heeft zout geen positieve uitwerking op de kwaliteit van
Plantago maritima. De RGR blijft tot 50 mM NaC1 ongeveer constant en daalt zelfs
sterk bij 200 mM. Het nitraatgehalte daalt ook jets bij de zoutbehandeling maar
aangezien stikstof niet gelimiteerd is maakt dit voor de groei niet veel uit. Verder
blijft het aminozuurgehalte bij alle toegepaste zoutconcentraties gelijk. Dit geldt voor
zowel het gehalte in de spruit als in de wortel. Het eiwitgehalte, dat een grote rol
speelt voor de voedselkeuze door ganzen en andere kleine herbivoren, wordt ook
nauwelijks beInvloedt. Hieruit kan opgemaakt worden dat een hogere
zoutconcentratie weinig invloed heeft op het stikstofmetabolisme wanneer er
voldoende stikstof in het milieu aanwezig is.

Onder gelimiteerde groei door beperkte NO3 voeding is het zout van groot belang
voor het metabolisme van de plant. Ten eerste is er bij zouttoevoeging sprake van een
hogere RGR dan de controle. Dit is mogelijk doordat het opgelost NaC1 door
Plantago maritima gebruikt kan worden. Door actief transport van Na en Cl naar de
vacuoles zorgt dit voor een positief effect op de osmotische potentiaal. Nitraat dat
onder normale omstandigheden ook gebruikt wordt als osmoliet, kan flu vrijgemaakt
worden en daarna worden gebruikt voor andere doeleinden. Dit is een mooie
bijkomstigheid omdat juist het nitraat beperkend is voor de groei
Naast nitraat daalt ook het aminozuurgehalte bij toevoeging van zout aan de
voedingsoplossing. Het oplosbaar eiwitgehalte in de spruit stijgt echter aanzienhijk.
Dit heeft geresulteerd in een hogere RGR. Ook de veel hogere concentraties van
opgeloste stoffen in het cytoplasma levert hieraan een bijdrage.
Een ander effect van zouttoevoeging is dat het stikstofgehalte van de planten iets
daalt.

Samengenomen betekent dit dat het zout een belangrijke rol vervult voor de planten
die groeien op stikstofarme plaatsen, zoals gewoonlijk het geval is op de kwelders.
Een hogere NaC1 concentratie kan een plaats dan aantrekkelijker maken voor
foeragerende herbivoren. Het zorgt voor een hogere groeisnelheid en een hoger
eiwitgehalte (oplosbaar) in Plantago maritima. Gedetailleerder onderzoek (proline,
totaal eiwit, sorbitol) en veldexpenmenten met verschillende kwelderplanten, die veel
door herbivoren worden gegeten, zullen nog uitgevoerd moeten worden om de
biologische implicaties hiervan verder te kunnen definiëren.
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Summary

From research in the field it has become clear that not all plant species on salt
marches are equally attractive to little herbivores and geese. Shoots from Plantago
maritima on one location can be more attractive than on a other location. Salinity of
the soil is one of the factors that have an influence on it.
The aim of this study was to describe the growth response and quality of Plantago
maritima dependent on the salt concentration. To compare the quality of the plants,
the nitrogen metabolism has been examined. Next to it, the relation between salt
concentration and nitrogen metabolism with limited N-supply is surveyed, since
nitrogen is an important nutrient for plant growth, that is limited on salt marches. This
experiment approaches the field situation better than the first one.

Two experiments with the halophyte Plantago maritima has been carried out in a
green house under controlled conditions. The plants were grown on hydroculture.
Four salt concentrations were applied at the first experiment, viz. 0, 10, 50 and 200
mM NaC1, by which all nutrients were added in optimal amounts (also nitrogen). At
the second experiments two salt concentrations were applied, viz. 0 and 50 mM NaC1.
Here the nitrogen supply was reduced to an extent of 0.05 mol moF' day' according
to the method of Ingestad. Growth analysis and chemical determinations were carried
out with the acquired plants.

With optimal nitrogen conditions salt didn't make a positive contribution to the
quality of Plantago maritima. The Relative Growth Rate (RGR) of plants with 10 and
50 mM NaC1 in the nutrient solution is the same as that of the control plants. Addition
of 200 mM NaC1 even caused a decline of the RGR.
Nitrate concentration decreased a little, but this has not a big influence upon the
growth, therefore nitrogen is not limited. Amino acids and protein contents were
about the same for all four used salt concentrations. The quality of the optimal
N-grown plants as food for herbivores, wasn't improved, as the protein content stayed
the same.

A clear alteration of the metabolism however has been observed when the plants were
grown with limited N supply. First the RGR of the plants grown with salt were higher
than the ones grown without NaC1. This is possible there Plantago maritima takes
advantage of the salt by including the Na and CF ions in the vacuoles of the leaves.
Nitrate and dissolved sugars, also used as osmolytes, can be liberated and used for the
assimilation of other compounds. This suits the plants fine, for the plants are nitrogen
limited. It became clear from the chemical analyses that the nitrate and amino acids
concentrations decreased with salt addition, but the protein content of the shoots
increased considerable compared with the control.

This taken together means that salt can play an important role for plants growing on
nitrogen poor soils. A higher salt concentration of the soil can make that place more
attractive for foraging herbivores, because the growth of the plant is stimulated and
beside it the protein content increases. More detailed research and field experiments
with different salt march species should be executed to define the precise biological
implications of the found relations.
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Samenvatting

Uit veldonderzoek is gebleken dat niet alle soorten planten op de kwelders even
aantrekkelijk zijn voor consumptie door kJeine herbivoren en ganzen. Hierbij is ook
de locatie van belang. Zo zijn de spruiten van Plantago maritima (zeeweegbree) op de
ene plaats aantrekkelijker als voedseibron voor rotganzen dan op een andere plaats.
Dit hangt ondermeer samen met het zoutgehalte van de bodem op de kwelder.
Het doe! van dit onderzoek is het beschrijven van de invloed van verschillende
zoutconcentraties op de groei en kwaliteit van Plantago maritima is. Hierbij is de
nadruk gelegd op het stikstofmetabolisme van de plant. Daarnaast is onderzocht welke
invloed zout heeft op het stikstofmetabolisme onder stikstof-gelimiteerde
omstandigheden. Dit is gedaan om de veidsituatie, zoals die is op kwelders, na te
bootsen. Daar is namelijk weimg stikstof beschikbaar.

Voor dit onderzoek zijn twee kasexperimenten uitgevoerd met de halofyt Plantago
maritima, gekweekt op hydrocultuur. In het eerste experiment werden de planten
gekweekt bij vier zoutconcentraties, ni. 0, 10, 50 en 200 mM NaC1, waarbij ze
optimaal nitraat kregen toegediend. Bij het tweede experiment werden de planten
blootgesteld aan twee zoutconcentraties, nl. 0 en 50 mM, maar kregen hierbij een
goed gedefinieerde stikstoflimitatie opgelegd volgens Ingestad met een sneiheid van
0,05 mol moF' dag'. Met het verkregen plantmateriaal werden groeianalyse en
chemische bepalingen uitgevoerd.

Onder optimale stikstof toevoeging heeft het zout geen positieve uitwerking op de
kwaliteit van Plantago maritima. De RGR blijft bij een lage zoutconcentratie
ongeveer gelijk aan de controle en daalt zelfs sterk bij 200 mM NaC1. Het
nitraatgehalte daalt iets, maar aangezien stikstof niet gelimiteerd is heeft dit verder
weinig consequenties. Het aminozuurgehalte en het eiwitgehalte worden nauwelijks
beInvloed door het zout. De kwaliteit van de plant als voedsel voor herbivoren,
afgemeten aan het eiwitgehalte, wordt dus niet beter wanneer er voldoende stikstof
beschikbaar is voor de planten.

Van een duidelijke verandering in het metabolisme is we! sprake wanneer de planten
opgroeien met een beperkte N03-voeding, dus wanneer de toevoer van stikstof
gelimiteerd is. Ten eerste is er bij zouttoevoeging sprake van een hogere RGR dan bij
de controle. Dit is mogelijk doordat Plantago maritima het zout gebruikt als
osmotische stof in de vacuole. Nitraat en opgeloste suikers die daarvoor normaal
worden gebruikt kunnen grotendeels vrijgemaakt worden en omgezet worden in
andere verbindingen. Dit komt de planten goed uit, juist omdat er sprake is van een
beperking van de hoeveelheid stikstof. Uit de chemische analyses is naar voren
gekomen dat het nitraat- en aminozuurgehalte daalt bij zouttoevoeging en dat het
(oplosbaar) eiwitgehalte aanzienlijk stijgt ten opzichte van de controle.

Deze resultaten geven aan dat het zout een belangrijke rol kan vervullen voor planten
die groeien op stikstofarme plaatsen. Een hogere zoutconcentratie kan een plaats dan
aantrekkelijker maken voor foeragerende herbivoren doordat de groei wordt
gestimuleerd en het eiwitgehalte stijgt. Gedetailleerder onderzoek en
veldexperimenten met verschillende kwelderplanten zullen nog uitgevoerd moeten
worden om biologische implicaties hiervan verder te kunnen beschrijven.
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Appendix A: Toevoegingstabel nitraat berekend volgens Ingestad

A B C D E F G H

Dag gFW/plant aantal gN/gFWpI g Ntotmo G Ntotmi toename N ml opi
0 0.084 80 0.0025 0.017
1 0.0883008 80 0.0025 0.018 0.00086 0.614
2 0.0928218 80 0.0025 0.019 0.00090 0.646
3 0.0975743 80 0.0025 0.020 0.00095 0.679
4 0.1025701 80 0.0025 0.021 0.00100 0.714
5 0.1078217 80 0.0025 0.022 0.001 05 0.750

oogst 6 0.1133421 80 0.0025 0.023 0.018 0.00110 0.789
7 0.1191453 65 0.0025 0.019 0.00094 0.674
8 0.1252455 65 0.0025 0.020 0.00099 0.708
9 0.1316581 65 0.0025 0.021 0.00104 0.744

10 0.138399 65 0.0025 0.022 0.00110 0.782
11 0.145485 65 0.0025 0.024 0.00115 0.822
12 0.1529338 65 0.0025 0.025 0.00121 0.865

oogst 13 0.160764 65 0.0025 0.026 0.018 0.00127 0.909
14 0.1689951 45 0.0025 0.019 0.00093 0.661
15 0.1776477 45 0.0025 0.020 0.00097 0.695
16 0.1867433 45 0.0025 0.021 0.00102 0.731
17 0.1963045 45 0.0025 0.022 0.00108 0.768
18 0.2063553 45 0.0025 0.023 0.00113 0.808
19 0.2169207 45 0.0025 0.024 0.00119 0.849

oogst 20 0.228027 45 0.0025 0.026 0.017 0.00125 0.892
21 0.239702 30 0.0025 0.018 0.00088 0.625
22 0.2519748 30 0.0025 0.019 0.00092 0.657
23 0.2648759 30 0.0025 0.020 0.00097 0.691
24 0.2784375 30 0.0025 0.021 0.00102 0.727
25 0.2926935 30 0.0025 0.022 0.001 07 0.764
26 0.3076794 30 0.0025 0.023 0.00112 0.803
27 0.3234326 30 0.0025 0.024 0.00118 0.844

oogst 28 0.3399924 30 0.0025 0.025 0.013 0.00124 0.887
29 0.3574 15 0.0025 0.013 0.00065 0.466
30 0.3756988 15 0.0025 0.014 0.00069 0.490
31 0.3949346 15 0.0025 0.015 0.00072 0.515
32 0.4151553 15 0.0025 0.016 0.00076 0.542
33 0.4364112 15 0.0025 0.016 0.00080 0.569
34 0.4587555 15 0.0025 0.017 0.00084 0.599

oogst 35 0.4822438 15 0.0025 0.018 0.00088 0.629
0.1 M KNO3

Uitleg berekening:
In kolom A is het aantal dagen van het tweede experiment geteld vanaf de nitraattoevoeging. In B is het
versgewicht van de planten uitgezet. De beginwaarde van 0,084 is het gewicht van de planten op dag 7
van experiment I. Deze loopt per dag 5% op (exponentiele groei). Kolom C geeft het aantal planten aan
per bak van 20 I. De aantallen werden per oogst aangepast. Daarnaast is de hoeveelheid stikstof (9) per
gram versgewicht aangegeven. In E en F zijn de totale N-gehaltes per bak berekend, respectievelijk
voor en na de oogst. De toename van N van de afgelopen dag staat in G. Dit is de hoeveelheid N die de
betreffende dag moet worden toegevoegd. In H staat tenslotte de berekende hoeveelheid stockoplossing
in ml (0.1 M KNO3) die moet worden toegevoegd.
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Bijiage B: Extra grafieken
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Grafiek 1. De versgewichten van Plantago maritima opgegroeid bij verschillende
zoutconcentraties, met optimaal N (a, b en c), en gelimiteerd N (d, e en f). Deze de
versgewichten zijn weergegeven voor de spruit (a en d), wortel (b en e) en het totale
versgewicht (c en f).
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Grafiek 2. De drooggewichten van Plantago maritima opgegroeid bij verschillende
zoutconcentraties, met optimaal N (a, b en c), en gelimiteerd N (d, e en f). Deze de
versgewichten zijn weergegeven voor de spruit (a en d), wortel (b en e) en het totale
versgewicht (c en f).
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Grafiek 3. De drooggewichtpercentages van spruit (a en c) en wortel (b en d) van Plantago
maritima met optimaal N (a en b) of gelimiteerd N (c en d).
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Graflek 5. De 'Shoot Weight Ratio' (SWR) van Plantago maritima
zoutconcentraties, met optimaal N (a) en gelimiteerd N (b).
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Grafiek 4. De 'shoot-root-ratio' (SIR) van Plantago maritima
zoutconcentraties, met optimaal N (a) en gelimiteerd N (b).
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Grafiek 6. Sulfaatgehaltes van wortels en spruiten van Plantago maritima opgegroeid
bij verschillende zoutconcentraties en optimaal N (a en b) of gelimiteerd N (c en d).
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