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1. INLEIDING

1.1. Uitgangspunten

Deze studie werd uitgevoerd als 6 maands doctoraal onderwerp, onder
leiding van J.W, Woldendorp en J. Hofstra, aan het Instituut voor Oecologisch
Onderzoek, afd. Du i nonderzoek "Weevers I Du in" te Oostvoorne i n he t kader
van het onderzoek over "demografische, fysiologische en genetische eigen
schappen van graslandplanten in relatie tot hun -s tan dp laat s!'.

De directe aanleiding voor deze studie was de terugkoppel ing van
fysiologisch laboratoriumwerk over het st i kstofmetabol isme van Plantago
soorten naar veldomstandigheden. De kernvraag hierbij was voornameI ijk
of nitraat onder natuurlijke groeiomstandigheden een belangrijke bron
van stikstof voor Plantago-soorten kon zijn.

Studie naar nitraat aanbod aan Plantago-soorten in een natuurl ijke
vegetatie behelsde een gelijktijdig onderzoek naar het voorkomen van ammonium
en nitraat in de bodem van de standplaats, de aantallen nitrificerende bacterien
in de rhizosfeer en het niveau van nitraatreductase in delen van de plant
(Woldendorp, 1975).

1.2. Stikstofvoeding van graslandplanten

Voor de opname van stikstof door planten komen onder natuurlijke om
standigheden in principe voornamelijk 2 verbindingen in aanmerking, te weten
ammonium en nitraat. Van de meeste onderzochte planten is bekend dat zij
beide verbindingen voor hun stikstofmetabolisme kunnen opnemen (Beevers,
1976), hoewel de opname en assimilatie van deze verbindingen worden beïn
vloed door de soort, het koolhydraat-gehalte en de leeftijd van de plant.

Een aantal planten, voornamelijk die welke groeien op zure gronden, zou
een voorkeur vertonen voor ammonium, terwijl soorten welke voorkomen op
gronden met een hoge pH nitraat boven ammonium prefereren (Gigon & Rorison,
1972). ~

Havill, Lee and Stewart (1974, 1978) concluderen op grond van de aanwe
zigheid van nitraatreductase in de spruit van planten van zowel zure als
kalkrijke gronden dat nitraat in beide gevallen als stikstofbron van be
tekenis is. Sommige kalkmijdende soorten, zoals Ericaceae, maken slechts
beperkt gebruik van nitraat.

Voor een plant in een natuurlijke groei situatie zal de keuze tussen
ammonium en nitraat afhankelijk zijn van de beschikbaarheid in de bodem,
van nitrificatie en concurrentie om deze substraten tussen andere planten
en micro-organismen (immobilisatie).

1.3. Het voorkomen van ammonium en nitraat in de bodem van graslanden;
nitrificatie

In 1938 werd door Richardson bij diens studie van de stikstof cyclus in
het kader van het "Rothamsted Park Grass experiment" aangetoond dat de
bodem van de door hem onderzochte graslanden gekarakteriseerd werd door
een bijzonder laag gehalte aan nitraat en een relatief hoger gehalte aan
ammonium. Later is dit fenomeen door verschillende onderzoekers bevestigd
voor.blijvend grasland (Theron, 1951, Soul ides & Clark, 1958, Woldendorp,
1963) .

Meiklejohn (1968) kon aantonen dat in de bodem onder tropisch gras
(~rrhenia spp.) zeer weinig nitrificerende bacteriën bevatte.

Verscheidene auteurs wijten deze verschijnselen aan een remming van
nitrificatie (voor een algemeen overzicht over nitrificatie zij verwezen
naar het artikel van Alexander, 1965). De verklaring voor deze "onder
drukking" van de nitrificerende bodemflora is nog onduidelijk (Woldendorp,
1963). Een aantal auteurs suggereren een allelopatisch effect van gras
landplanten op de nitrificerende micro-organismen. Voor het eerst is dit
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ui,tgesproken door Theron (19511 en later werd Z!Jn theorie gesteund door de erva~

ringen van Soulides & Clark (19581, Rice (1964, 1965, 19751, Munro (19661, Neal
(1968), Moore & Waid (19711. Argumenten, welke tegen deze theorie pleiten, wor-
den aangedragen door Purchase (1974, a en Dl, die stelt dat er van een recht
streekse ,onderdrukking van de nitrificerende oacteriën geen sprake oehoeft te zijn,
doch dat de voor nitrificatie bes ch lkbare hoeveelheid ammonium in de onderzochte
gronden te gering is. Dit als gevolg van de opname van NH4+ door de planten en
immooi lisatie door micro~organismen. De door Richardson e.a. gemeten gehaltes aan
NH4+ en NO~- zouden te wl] ten zij n aan ana Iyt i sche fouten (Wo Idendorp 19631..

De huidige stand van zaken wordt omschreven door Woldendorp (1978, in drukt:
...At the present state of our knowledge and evidence, the l ow ra tes of nlt r l f l r

cat ion in the vicinity of plant roots have to De at least partly ascribed to
the absence of ammonium ..•

1.4. Nitraatreductase in hogere planten

Nitraatreductase is het enzym dat de eerste stap katalyseert van een keten van
reacties, die leiden tot de reductie van nitraat tot ammonium in plantenmateriaal.
Voor een volledig overzicht van de eigenschappen van dit enzym kan verwezen wor~

den naar het artikel van Beevers en Haqernan (J968L De voor onderhavige s tud le be
langrijke eigenschappen van het enzym zijn:
a. Het is een induceerDaar enzym met nitraat als oelqngrijkste inductor.

Ammonium werkt niet als inductor.
o. De lichtintensiteit beïnvloedt het niveau van nitraatreductase in oladweefsel.
c. Gedurende dag en setzoen vertoont de nitraatreductase activiteit snelle

f 1uctuat les,
d. De loca t ie van het enzym in blad- 'of wortelweefsels is afhankel ijk van de soort

plant. De gegevens hterover zijn niet eenduidig en tamelijk verwarrend.
NaRA in de wortels zou met name een rol spelen wanneer de concentratie aan
nitraat in de bodem laag is ,

Om nu tot een bruikbare bepaling van de nitraatreductase activiteit te komen,
i s het nod iq in ve rkennende experimenten een lnd ruk te verkr ijgen van de 1oca t ie
van het enzym en de fluctuaties over de dag van de te onderzoeken Plantago·soorten.

2. MATERIAAL EN METHODEN

2.1; Locatj'e voor veldwaarnemingen

Als proefterrein voor de veldwaarnemingen is gekozen voor de Westduinen op
Goeree, een enige eeuwen oud graslandgeoied van 150 ha met enig reliëf. De West
duinen worden plaatsel ijk een weinig bemest , en beqraasd door paarden en jong
vee. [n dit ter re ln komen 3 Plantago-soorten voor, te weten p. lanceolata, vrlj
homogeen verdeeld over het gehele t e r re ln , P. coronopus, pl aa t se l ijk in grote
aantallen, en P. major, op de lagere, eens afgeplagde gedeelten, op de randen van
drinkpoelen en in karresporen. Het geoied wordt Ilodemkundig bestudeerd door
S. Troelstra, en vegetatiekundig door onder andere C. Blom.

2.2. Nitraatreductase activiteit (NaRAl

Voor de oepal ing van NaRA werd georuik gemaakt van een op enige punten
gemod Îftceerde "v lvo!' methode volgens Jaworski (1971L.

De oepaling werd als volgt uitgevoerd;
Bladmateriaal van de te onderzoeken plantago~soorten werd met behulp van een

scheermesje in stukjes gesneden van t 0,5·1 cm. Een geschikte hoeveelheid van
deze bladstukjes werd ondergedompeld (n 5 mI van een medium dat Q,1 M fosfaat
buffer (pH 7,51, 0,1 M KN0 3, propanol (zÎe 3.1.1 en IQ mg(l chlooramphenicol
bevatte, in een met een rubber stop afgesloten reaqeerbuis (liJ 16 nm), Deze blad-
stukjes werden vervolgens bij 3DoC in een Tamson waterbad in het donker .
geincubeerd.

De hoeveelheid vrijgekomen nitriet werd na 15 en 45 minuten bepaald
door bij 1 mI van het incubatie-medium 1 mI, 1% sulfanilamide in IN HCI en
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1 mi 0.01% naphtyl.ethyleen_diamine_dihydrochloride te pipetteren. De ont
stane kleuring werd na minstens 1 uur gemeten bij 540 nm in een Zeiss
spectrofotometer. De per uur geproduceerde hoeveelheid nitriet werd be
rekend uit het verschil van de nitriet_concentraties bij t= 45 minuten en
t= 15 minuten.

Het drooggewicht van het bladmateriaal werd bepaald door de bladstukjes
af te spoelen met demiwater. gedurende 1 nacht te laten drogen bij 700C en
vervolgens 2 uur bij 110oC.

NaRA werd uitgedrukt in~M geproduceerd nitriet per g drooggewicht
per uur.

NaRA meting bij plantago-soorten in het veld werd verricht in 5voud aan
mengmonsters van de spruit van 5 vergelijkbare planten.

2.3. Bepal ing van ammonium en nitraat in bodemmonsters

Mengmonsters van de 0-5 cm en 5-10 cm bodemlagen van de plaats van de
planten waarin de NaRA in de spruit werd bepaald, werden gemaakt door 5 ste
ken grond in plastic zakken te verzamelen. Deze monsters werden direct ge
koeld op ijs om eventuele microbi~le activiteit stil te leggen. In het la
boratorium werden deze monsters in bevroren toestand bewaard voordat de
hoeveelheden NH4+ en N03- werden bepaald.

Voor deze bepal ing is gebruik gemaakt van de door Kempers (1974) ge
modificeerde methode van stoomdestillatie, eerder beschrven door 'Bremner
(1965). .

Er is uitgegaan van 1:5, IN KCLextracten, gemaakt door 10 g steekvochtige
grond gedurende minimaal luur te schudden met 50 mI IN KCL. De hoeveel
heden destil laat, fenol-nitroprusside en gebufferde hypochloriet-oplossing
werden 2x zo hoog gekozen voor een grotere nauwkeurigheid.

2.4. Bepaling van de pH van bodemmonsters

De pH van bodemmonsters werd bepaald in 1:5. IN KCL extracten met behulp
van een Electrofact 36200 pH meter.

2.5. Tellingen van het aantal nitrificeerders in de rhizosfeer

Wortels van planten waarvan in de spruit de NaRA werd bepaald, werden
uitgegraven en met de aanhangende grond in plastic zakken in een koeltas
met Ijs meegenomen naar het laboratorium, waar ze op aanwezigheid van
nitrificeerders werden onderzocht.

De wortels werden uitgeschud, waardoor ze van overtollig zand werden
ontdaan.

0,5 g kleine zijwortels met aanhangende rhizosfeer grond werden met 50 ml
steriele 1% pyrofosfaat oplossing in een met watteprop afgesloten 100 ml
erlenmeyer met! 10 g glasparels (0 3 mm) gedurende 1 uur geschud.

Het aantal ammonium- en nitriet oxydeerders werd geschat met behulp
van de door Melklejohn (1968) beschreven Most Probable Number methode.
Aanwezigheid van nitraat in de geïncubeerde buizen werd aangetoond m.b.v.
diphenylamine volgens pochon & Tardieux (1962).

2.6. Kweek van Plantago-soorten op ammonium als sti·kstofbron

Zaad van P. lanceolata, P. coronopus en P. major ssp. major verzameld
in Oostvoorne en van P. media uit Zuid-Limburg. werd gekiemd op vermiculiet.
Twee weken oude zaail ingen werden overgezet op een platte bak, met daarin
een gemodificeerde Hoagland oplossing van de volgende samenstelling:
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macro
Ca++

K+

Mg++

NH4+

H2P04-
=

S04

nutriënten in m. elI

5

3
2

5
0,5

14,5

1 mlll sporen-elementen oplossing.

per 1:Deze oplossing bevatte

2,86 g

1 ,81 g

0,22 g

0,08 g

0,09 g

0.1 ml van een Fe ,c l t r aa t

H3 B03
MnC I. 4H 20
ZnS04· 7H 20
CuS04· 5H20
H2Mo04

oplossing (35 gil)

uit 1900

nacht
nacht

van 600 uur
6000 lux

dag 60%
200 C

Ter onderdrukking van de nitrificatie werd 1 ppm 2 chloro-6 (trichloro
methyl) pyridine (N-serve) toegevoegd. De pH werd op 6,50 gehouden met
behulp van een automatische titratie_inrichting welke 0,5 N NaOH bij
titreerde wanneer de pH te laag werd. De voedingsoplossing werd geaëreerd
om de oplossing met 02 verzadigd te houden en om een goede menging te ver
krijgen. De oplossing werd wekelijks ververst.

De planten werden verder opgekweekt in een kas met de volgende karakte-
ristiek:

1 icht-regime
hoeveelheid 1icht:
lucht_vochtigheid:
temperatuur

2.7. I nduc tie van NaRA

Zes weken oude,op ammonium voorgekweekte planten werden 145 uur voor
de NaRA meting overgezet op een stikstof vrije voedings_oplossing, waaraan
geen (NH4)2S04 werd toegevoegd (voor de samenstelling van de oplossing zie,2.6).
20 uur voor de NaRA meting werden de planten op verschillende voedings_
oplossingen gezet, te weten 2 planten per 11 voedings_oplossing.
Samenstel I ing:

macro.nutriënten in m.c/l

N03 NH4+ N0 3 + NH4-
Ca++ 5 5 5
K+ 3 3 3
Mg++ 2 2 2

NH4+ 5 5

N0 3 5 5

H2 P04 0,5 0,5 0,5

S04= 4.5 14.5 9,5

"Blanco"

5

3
2

0,5

9,5
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Sporen elementen en Fe-citraat werden toegevoegd in dezelfde concentraties
als in het voorkweek medium; de pH van de oplossinq was 6.5. De oplossinaen
werden geaëreerd, waarbij de planten gedurende deze 20 uur werden onderg:
bracht in een kl imaatkamer bij 200C. 8 uur voor de NaRA meting werd 10.000
lux aan wit licht (HPL lampen) gegeven.

De NaRA metingen werden 2x in triplo uitgevoerd opmengmonsters van de
spruit van 2x2 planten.

3. RESULTATEN

3.1. Propanol in het incubatie mengsel volgens Jaworski

Als eerste is gezocht naar de optimale concentratie aan propanol in het
incubatie medium van de vivo-NaRA-bepaling aan Plantago-materiaal. Hiertoe
is gebruik gemaakt van het bij 2.1. beschreven incubatiemedium met oplo
pende propanol concentraties.

De resultaten zijn weergegeven in fig. 1. Uit deze figuur blijkt 1,5%
propanol in het incubatiemedium de grootste activiteit te geven. Bovendien
is de spreiding in de NaRA bij deze concentratie betrekkelijk gering, zodat
in de verdere NaRAbepalingen gebruik is gemaakt van het incubatiemedium
met 1,5% propanol.

3.2. Locatie van NaRA

Verkennende experimenten, uitgevoerd ter bepaling van de locatie van
NaRA in blad of wortel van de Plantago-soorten zijn in eerste instantie
uitgevoerd aan veldmateriaal. Hierbij bleek NaRA bij onderzochte soorten
vrijwel volledig in de spruit aanwezig te zijn. Voor de "veld" bepal ing
van NaRA is dan ook altijd gebruik gemaakt van spruit-materiaal.

3. 3. Dag ritme

Uit het werk van Bowerman en Goodman (1971) aan Lo1ium perenne en van
Janiesch (1973) aan Anthriscus sylvestris blijkt dat deze planten geduren
de de dag een endogeen ritme vertonen met een hoogste activiteit rond het
middag uur.

Voor Plantago 1anceolata bleek eenzelfde verschijnsel op te gaan, met
een hoogste NaRA rond 14.00 uur zomertijd.

Aangezien het hier beschreven onderzoek er niet op gericht was nader op
dit verschijnsel in te gaan, is hier verder geen aandacht aan besteed.

Voor de vergelijkbaarheid van de planten onderl ing is voor de tijd
van oogsten voor de NaRAbepaling in het veld gekozen voor een vast tijd
stip van 14.00 uur zomertijd voor alle onderzochte Plantago-soorten.

3.4. Nitraatreductase inductie in de spruit van Plantago-soorten bij
aanbod van NH4+ en N03- als N-bron.

Planten van P. lanceolata, P. coronopus, P. major ssp major (verder
P. major genoemd) en P. media werden voorgekweekt op een voedings oplos
sing met ammonium, en verder behandeld als beschreven bij 2.6. De resul
taten van de NaRA metingen bij aanbod van NH4+ en N03- zijn weergegeven
in ta be I 1.

Uit tabel 1 kan men voor de verschillende soorten het basale niveau
(geen N) aflezen. Het niveau van NaRA bij een NH4+ gift ligt bij alle
planten laag, bij P. major en P. media zelfs duidelijk lager dan het ba
sale niveau. Het niveau van NaRA bij een ND3-_gift is duidel ijk verhoogd.
NH4+ 1ijkt een remmend effect te vertonen bij een gelijktijdig aanbod van
N03-' in het bijzonder bij P. coronopus.

Uit de waarden uit tabel 1 kan men afleiden dat nitraat.reductase een
induceerbaar enzym is, met N03- als inductor. Voor een natuurlijke stuatie
zal een plant bij ammoniumvoeding een niveau aan NaRA bezitten dat rond
het basale niveau zal I iggen. Wanneer er een NaRA wordt gemeten, welke
duidelijk hoger ligt dan het basale niveau,zal er nitraat worden opgenomen,
of beide ionen. -
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Fig. 1. De invloed van de propanolconcentraties in het incubatiemedium voor
de bepaling van nitraatreductase in bladmateriaal van Plantago-soorten.
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Tabel 1. NaRA in de spruit van op ammonium voorgekweekte planten van
4 Plantago-soorten die vervolgens gedurende 20 uur werden ge
incubeerd in aanwezigheid van respectievelijk ammonium, nitraat
en ammoniumnitraat. De NaRA is uitgedrukt in~ M N02-/9 droog
gewi cht x uur. De hiergepresenteerde waarden ·z i j n gemidde Iden
van 2x3 metingen.

behande I ing P. lanceolata P. coronopus P. major P. media

geen N 0,05 + 0,02 0,03 + 0,01 0,55 + 0,13 0,42 + 0,11

5m. e. NH4+ 0,04 + 0,02 0,02 + 0,02 0,29 + 0,05 0,20 + 0,04

5m. e• N03 2,22 + 0,29 3,96 + 0,08 4,67 + 0,24 4,36 + 0,31
+ - 1,59 0,35 0,97 0,12 3,60 0,14 3,01 0,385m.e.NH4 +m.e.N0 3 + + + +

3.5. Veldmetingen

Gebruik makend van de bij 3.4 beschreven resultaten kan de situatie in
het veld nader worden bekeken.

Welke milieufactoren zijn van belang inzake de stikstof opname van planten
in het veld? Als eerste kan men denken aan de voor de plant momentaan be
schikbare stikstofverbindingen in de bodem i.e. NH4+ en N03-' Verder zullen
nitrificeerders in de rhizosfeer van de planten een rol kunnen spelen.
Factoren welke invloed kunnen hebben op de genoemde variabelen zijn onder
meer pH, vochtgehalte. De resultaten van metingen aan P. lanceolata
P. coronopus en P. major, staan vermeld in de tabellen 2 t/m 4. De gegevens
van P. lanceolata zijn verzameld in een aaneengesloten periode van tamel ijk
constante weersomstandigheden en kunnen dan ook met elkaar worden vergele-
ken. De gegevens van de andere soorten moeten met enige reserve worden be
keken, omdat zij te weinig in getal zijn of verzameld in een niet-aaneenge
sloten periode. Globaal krijgen we de indruk dat de pH van de bodem van de
standplaats van P. lanceolata vrij laag is, bij P. coronopus neutraal en bij
P. major in het alkalische gebied ligt. Wat betreft het watergehalte:
P. lanceolata en,P. coronopus vrij droog, en P. major vochtiger. Het stik
stofgehalte van de bodem (NH4+ + N03-) is bij alle planten vrij laag, alleen
bl ] P. mator in één geval behoorl ijk hoog. Dit laatste als resultaat van een
koeievla 1/9). Duidel ijk is wel dat NH4+ in de bodem van de Westduinen als.
belangrijkste voor de plant opneembare vorm van minerale stikstof voorkomt.
N03- komt voor in concentraties die in vrijwel alle gevallen zo laag zijn, dat
zij in de buurt van de detectiegrens 1 iggen van de bepal ingsmethode voor dat
concentratiegebied. De hier gepresenteerde gehaltes aan N03- in de bodem zulier
waarschijnlijk nog te hoog zijn.

Bij alle planten konden nitrificeerders in de rhizosfeer worden aangetoond,
en vergeleken bij de basale niveau's, een verhoogde NaRA. Dit laatste wijst,
ondanks het lage gehalte aan nitraat in de bodem, in de richting van nitraat
opname, al kan een gel ijktijdige opname van ammonium zeker niet uitgeslo-
ten worden.

De variabelen, bepaald bij P. lanceolata die op reële gronden met elkaar
in verband te brengen zijn, zijn weergegeven op een aantal correlatie
diagrammen (figuur 2.).

Achtereenvolgens zijn dit:
fig. 2a en b: Nitrificeerders (resp. NH4--ox.en N02--öxJ tegen het

NH4+_gehalte in de bovenste 5 cm van de bodem;
fig. 2c Het aantal Nitrobacter tegen het aantal Nitrosomonas;
fig. 2d en e: NaRA tegen het aantal Nitrosomonas en tegen het aantal

Ni trobacter.
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9,5

8,4

10,3

12,4

6,4

17, 1

10,7

17,6

10,9

10 , 1

6,8

18,7

12,5

vocht 2)pH 1)

4,29

4,14

4,17

4,75

4,42

5,03

4,83

4.09

4,35

4,70

4,22

4,31

4,15 ;

Tabel 2. De NaRA van een aantal planten van P. lanceolata in relatie tot een aantal milieu parameters.
De meetresultaten zijn verzameld in de Westduinen in de periode van 11-8 - 29-8.

NH 4+ in ppm 3) N0
3-

in ppm 4) aan~al n l t r l f i cee rde r-s 5) NaRA 6)
0-5 cm 5-10 cm 0-5 cm 5-10 cm NH4 - ox N02 - ox in de plant

7,2 1,7 0,8 0,7 14400 14400 1,15:!" 0,50

7,8 2,3 0,9 0,3 7200 7200 0,49 :!" 0.19

4,0 2,5 0,3 0,2 7200 3600 0,26 t 0.07

3,2 0,4 0,3 0,1 7200 7200 0,17 t 0,04

6,6 1,5 0,4 0,1 3600 7200 0,62:!" 1,14

4,9 3,0 0,4 0,4 1800 900 0,06 t 0,05

5,2 1,3 0,5 0,2 3600 900 0,27 t 0,09

4,4 0,7 0,4 0,5 7200 7200 0,40:!" 0,17

7,5 2,4 0,1 0,3 14400 7200 0,88 t 0,37

6,3 1,8 0,5 0,1 900 900 0,16 t 0,05

7,8 0,9 0,5 0,2 1800 1800 0,24 t 0,08

7,5 3,5 0,5 0,2 1800 900 0,20 :!" 0,06

8,2 3,7 0,3 0,2 900 450 0,10 ± 0,04

1) De pH is bepaald in 1:5 1 NKCl extracten van bodemmonsters uit de nabijheid van de proefplanten.
Voor de vergelijking met literatuurwaarden voor de pH van grondmonsters bepaald in demiwater kan bij
de gegeven pH waarde in het pH traject van 4~5, 0,7 opgeteld worden (bewerkt naar de pH gegevens van
s. Troelstra 1977).

2) Vochtgehalte, uitgedrukt als percentage van het drooggewicht.
3) NH4+ gehalte van de 0-5 cm en 5-10 cm bodemlagen uit de nabijheid van de proefplanten in ppm. betrokken

op het drooggewicht van de grond.
4) Idem N03- gehalte.
5) De aantallen Nitrosomonas (NH4+- ox) en Nitrobacter (N02-- ox) in de rhizosfeer per gram wortels en aanhangende

rhizosfeer grond.
6) NaRA in de spruit injAM N02-/g drooggewicht x uur.



Tabel 3. De NaRA van een aantal planten van P. coronopus in relatie tot een aantal milieu parameters.

NH + . 3) N0
3
- in ppm 4} aantal nitrificeerders 5) NaRA 6)

pH 1)
2) ~ In ppm

datum voch t . 0.-5 cm 5-10 cm 0-5 cm 5-10 cm NH4+- ox N02-- ox in de plant

5-7 6,85 4,3 4,6 1,6 0,8 0,3 ~23000 >- 23000 1,19tO,14

5,41 2,2 1,2 0,8 0,5 0,4 >,23000 5740 1,78 t 0,39

30-8 7,69 17, ° 6,8 1,4 0,4 0, 1 1800 450 0,64 t 0,08

5,45 6,5 3,8 0,7 0,3 0,0 1800 900 0,59 t 0,06

2-9 6,72 3,4 1, 1 0,4 0,2 °,1 7200 5750 0,35 tO,09

7,08 9,1 7,7 1,4 0,7 0,2 14400 5750 0,73 t 0,15

Voor verwijzing van de noten: zie tabel 2.

Tabel 4. De NaRA van een aantal planten van p. major in relatie tot een aantal milieu parameters.

2) NH4+ in ppm 3) °- . 4) 1 l t r l f i d 5) NaRA 6) 1.0

pH 1)
N 3 In ppm . aanta n i t r t i cee r ers

datum vocht . 0-5 cm 5-10 cm 0-5 cm 5-10 cm NH4+- ox N02-- ox in de plant

31-8 7,79 24,4 7,2 3,6 0,6 0,4 28700 1800 0,46 t 0,14

7,90 25,2 9,4 1,2 0,6 0,2 57500 1800 0,82 t 0,11

1-9 7,51 23,8 47,6 13,9 2,2 0,3 ~ 115000 ~115000 2,01 t 0,42

7,09 19,4 6,1 1,4 1,3 0,3 57500 57500 0,83 ± 0,33

Voor verwijzing van de noten: zie tabel 2.
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De onregelmatige verdeling van de punten langs de x-as bij alle diagrammen
maakt een lineaire regressie tot een hachelijke zaak. Er is daarom gekozen
voor een correlatiecoëfficiënt berekening volgens een non-parametrische
methode en wel de rangcorrelatie-toets volgens Spearman (Siegel 1956).

De uitkomsten van de berekening van de correlatiecoëfficiënten met behulp
van deze statistische toets zijn hieronder weergegeven:

gezochte correlaties (n=13) r s
1) NH4+ in de bodem (0-5 cm) aantal Nitrosomonas 0,289

2) NH4+ in de bodem (0-5 cm) - aantal Nitrobacter - 0,180

3) Aantal Nitrosomonas - aantal Nitrobacter - 0,872

4) Aantal Nitrosomonas - NaRA in de spruit 0,807

5) Aantal Nitrobacter NaRA in de spruit 0,794

Het significantie niveau bij n=13 voor ~= 0,05: 0,553
()( = 0,01: 0,684 (Snedecor and Cochran

1973)

Voor de relaties 3, 4 en 5 geldt dat de nulhypothese (er bestaat geen
correlatie) verworpen moet worden met eenzijdige overschrijdingskans van 1%.

De conclusies hieruit kunnen luiden:
Er i s met de hier gepresenteerde rs waarden geen relatie tussen GH4+J in

de 0-5 cm laag en het aantal nitrifi~eerders aan te tonen.
Er is wel correlatie aangetoond tussen de aantallen nitrificeerders in de

rhizosfeer en het niveau van NaRA in P. lanceolata,wat aangeeft dat, tenminste
een deel van de door nitrificatie geproduceerde N03- door de plant wordt op
genomen.

De gegevens van P. coronopus en P. major ssp major wijzen wel in dezelfde
richting, maar zijn te gering in aantal om statistisch verwerkt te worden
en er conclusies aan te verbinden.

4. DISCUSSIE

4.1. Locatie van nitraat reductase

Bij de in het veld geoogste exemplaren van P. lanceolata, P. coronopus en
P. major bleek de NaRA vrijwel volledig in de spruit te zetelen. Daardoor is
er aan dit aspect bij de latere veldmetingen geen aandacht besteed. In een
later stadium, bij de beschreven inductie experimenten bleken de wortels wel
degelijk activiteit te vertonen. Op drooggewicht basis berekend zelfs een
hogere activiteit dan in de spruit~ Deze wortel NaRA was echter proportioneel
aan de activiteit in de spruit, zodat dit op de latere conclusies (3-5) geen
effect gehad kan hebben.

4.2. Inductie van NaRA

De inductie van NaRA door resp. N03- en NH4+ bij de gekozen Plantago
soorten is bepaald door deze N-bronnen in de voedingsoplossing toe te dienen
na een hongerperiode van 1 week. Daarv66r zijn de planten opgekweekt op een
voedingsoplossing met NH4+ als enige N-bron. Voor deze voorkweek procedure
is gekozen, omdat gebleken is dat planten gekweekt op Hoagland oplossing met
N03-' dit ion in hun vacuole sap konden accumuleren. Dit N03- was na een
125 urige hongerperiode nog niet verdwenen en bleef NaRA in de spruit in
duceren, waardoor het effect van een N03-_en NH4+_gift werd vertroebeld.

Wanneer echter de planten werden voorgekweekt op een voedingsoplossing
met NH4+ i.p.v. N0

3-
als N-bron, zal van nitraatophoping in de spruit als

gevolg van de opname van dit ion geen sprake zijn, en de planten zullen geen
geïnduceerd NaRA bezitten (Beevers, Hageman 1969). Wat er aan NaRA, na een
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N03:' resp. NH4+_gift, is gemeten, is direct het gevolg van opname en verwer
king van deze substraten. Bij het opkweken van de Plantago-soorten op NH4+
als N-bron, is gebleken dat de pH sterk daalde, als gevolg van de uitwisse
ling van NH4+ tegen H+ in de voedingsoplossing bij opname van NH4+ door de
wortels (Beeve r s 1976). Deze pH dal ing was zo sterk dat het regelmatig bij
stellen van de pH van de voedingsoplossing een ondoenl ijke zaak werd. Boven
dien konden planten de op deze wijze geïntroduceerde pH schok slecht verwer
ken, wat bleek uit groei storingen en het afsterven van bladeren. Door het
toepassen van een systeem,waarmee de pH constant werd gehouden met een
automatische titrator, werden deze problemen uit de wereld geholpen en ge
dijden de planten uitstekend. Uit niets is verder gebleken dat NH4+ voor de
4 Plantago-soorten een minder geschikte stikstofbron was.

De waarden van NaRA in tabel 1., geven wat betreft het basale niveau en
het niveau bij een NH4+.gift een goed beeld van de situatie. Het niveau bij
een gift van Sm.e. N03- zal echter hoger liggen, wanneer de inductietijd van
8 uur verlengd zou worden en de planten N0 3- in hun vacuole sap kunnen ac
cumuleren. Het effect van N0 3- op het niveau van NaRA in de spruit is voor
alle planten goed waarneembaar.

Wanneer we de waarden van NaRA van de 4 Plantago-soorten uit tabel 1 met
elkaar vergelijken,bl ijken de planten verdeeld te kunnen worden in 2 groepen:
P. lanceolata en P. coronopus, beide met lage basale niveau's en relatief
lage inductie, en P. major spp major en P. media, met hogere niveau's.
Wanneer we dit relateren aan hun natuurl ijke standplaatsen, bI ijkt dat we dit
mogel ijk kunnen zien als aanpassingen. Immers P. lanceolata zou een voorkeur
vertonen voor een lage "voedingstoestand" van de bodem terwijl P. major spp
major de meer "voedselrijke" situaties prefereert (Kruvne de Vries en Mooi 1967)
P. coronopus en P. media zijn in dit systeem wat lastiger in te passen, maar
de indruk bestaat wel dat de nitraatrijkdom van hun natuurl ijke standplaats
overeenkomt met de hier gegeven indeling.

4.3. Nitraatreductase activiteit in het veld

In 3.2. is gesteld dat de in het veld gemeten NaRA, hoger dan de basale
niveau's, welke verkregen zijn in kasproeven, aangeeft dat N0 3-_opname in die
gevallen een rol van betekenis speelt (Havi 11, Lee en Stewart 1974). Bij deze
redenering is uit gegaan van een tweetal aannames nl.:
1. Planten in de Westduinen mogen m.b.t. NaRA direct vergeleken worden met

de kasp Ianten;
2. N03- opname is als enige factor verantwoordelijk voor de verhoogde niveau's

van NaRA in de Westduinen.
Bij het eerste punt kan worden opgemerkt dat de in het veld voorkomende

planten van de kasplanten o.a. verschilden in leeftijd, bloeistadium, omgevings
temperatuur en watergehalte. Verder speelt er nog een seizoenseffect doorheen.
Deze factoren hebben echter weinig,of een negatieve invloed op het niveau
van NaRA van veldplanten vergeleken bij de onder optimale condities gekweekte
kasplanten (Beeve r s , Hageman, 1969, Havi 11 e.a. 1976, Janiesch 1973).

Het seizoenseffect bl ijkt duidel ijk uit een vergel ijk van een aantal 'me
tingen in juni en begin jul i met de metingen in augustus. In juni bleken de
niveau's aan NaRA bij P. lanceolata tenminste een factor 2 hoger te liggen.

Ondanks de genoemde bezwaren bleken de niveau's van NaRA in de meeste ge
vallen belangrijk hoger dan de NaRA bij de in de kas opgekweekte planten.
De conclusie dat N03- opname bij P. lanceolata een rol van betekenis speelt
is t.a.v. de genoemde punten volledig gerechtvaardigd.

Ten aanzien van punt 2 wordt weer gememoreerd aan het artikel van Beevers
en Hageman (1969). Zij en de door hen aangehaalde auteurs schrijven behalve
aan N03- ook een inducerend effect toe aan licht en molybdeen.

De in de kas uitgevoerde inductie experimenten zijn uitgevoerd bij 10.000 lux
Misschien nog niet in het gebied van de licht verzadiging, toch ligt het wel
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·zo hoog dat het een extra inductie door licht' in de Westduinen weinig aan
nemel ijk maakt.

Molybdeen kan optreden als inductor van NaRA als aan molybdeen-deficiente
planten in aanwezigheid van nitraat molybdeen wordt aangeboden (Beevers en
Hageman 1969). Het is niet erg waarschijnl ijk dat in een veldsituatie aan
deze voorwaarden voldaan zal worden, zodat verwacht moet worden dat dit geen
rol van betekenis heeft gespeeld.

Als laatste zij vermeld dat nitraat accumulatie in het veld de NaRA van de
planten zou kunnen beïnvloeden. P. lanceolata bI ijkt echter in de periode
waarin de NaRA bij deze plant werd gemeten weinig tot geen N03- te hebben
geaccumuleerd. Dit kon worden geconcludeerd uit gewasanalytische bepalingen
van S. Troelstra (mond. mededeling).

4.4. Aanbod van ammonium en nitraat in de bodem van de Westduinen;
nitrificatie in de rhizosfeer

De aantallen nitrificeerders in de rhizosfeer van P. lanceolata zIJn voor
een "arme" bodem,in vergelijk met de aantallen welke door Meiklejohn (1969)
worden gegeven/aanzienlijk hoger. Ook de pH waarden van de bodem van de
standplaatsen van P. lanceo1ata, welke in alle gevallen betrekkelijk laag
uitvallen, zouden voor een geringe nitrificatie moeten pleiten (Alexander 1965,
Chase, Cork en Robinson 1967). Een desondanks niet te verwaarlozen nitrificatie
zal moeten betekenen dat er in de rhizosfeer van P. lanceo1ata een voldoende
aanbod van NH4+ moet zijn, als gevolg van mineral isatie en dat er een pH zal
heersen welke deze nitrificatie mogel ijk maakt. De pH waarden zijn bepaald
aan mengmonsters van de bodem welke verzameld zijn in de buurt van de onder
zochte planten. Het is echter niet uitgesloten dat in de rhizosfeer van
P. lanceolata een hogere pH zal heersen.

Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid N03- welke voor de plant kan
worden opgenomen, kan een schatting gemaakt worden wanneer het aantal nitrifi
ceerders vertaald kan worden in een hoeveelheid per tijdseenheid geproduceerd
nitraat. Dit kan,als we aannemen dat de nitrificerende bacteriën in de rhizosfeer
in een zg. "steady state"_situatie aanwezig zijn. d.w.z . dat hun aantal be-
paald wordt door een constante aanvoer van substraat en dat sterfte en groei
met elkaar in evenwicht· zijn. De energie, verkregen uit de oxydatie van het
substraat,zal ten dele verbruikt worden voor onderhoudswerkzaamheden van de
cel en voor de rest voor een zg. "waste metabol ism" (Ardakani et al. 1974a en b}.

De hoeveelheden substraat benodigd per cel voor onderhoud en "waste metabo
lism" gezamelijk zijn voor Nitrosomonas en Nitrobacter experimenteel bepaald
in een bodemplot door Ardakani, Schulz en McLaren (1974).

De oxydatie-snelheid van N02- door Nitrobacter,door hen berekend/bedroeg
0,6 x 10- 3 ppm/uur per bacterie. Voor de oxydatie-snelheid van NH4+ door
Nitrosomonas bedroeg dit 2,5 x 10- 3 ppm/uur. cm3 per bacterie.

Omgerekend naar;"-tM substraat/week per bacterie zijn deze oxydatie-snelheden
10,8 x 10-3~Mol N02/week per bacterie voor Nitrobacter en 45 x 10-3;t<.Mol .
NH4+/week per bacterie voor Nitrosomonas.

Met behulp van deze gegevens kan berekend worden dat P. lanceolata met
een hoogste rhizosfeer-populatie van 15.000 Nitrobacter-cel1en,een aanbod
krijgt van:!: 160}AM NO~- /week per g wortel gewicht. Berekend op de gehele
plant met een spruit-wortel ve rhoud l nq van 2, is dit:!: 50pM N03-/week per
g vers gewicht. Interessant is het nu dit aanbod te vergel ijken met de opname
capaciteit van P. lanceolata, berekend uit de gegevens van E. Geilvoet en
N. Freijsen (mond. meded.}. Deze ligt in de grootte-orde van 500~Mol N03- /
week x gram vers gewicht. Uit dit verschi I blijkt dat alle door nitrificatie
geproduceerd nitraat door P. lanceolata opgenomen kan worden en dat dit de
reden zou kunnen zijn dat in de bodem vrijwel geen N03- kan worden teruggevonden.

Welk gedeelte van de totale N-voeding van P, lanceolata voor rekening komt
van N03- opname en welke gedeelte in de vorm van NH4+ wordt opgenomen kan uit
deze gegevens niet worden afgeleid.



14

Een indruk hiervan zou mogelijk kunnen worden verkregen wanneer we inzicht
zouden hebben in die mocrobiële processen, welke deel uitmaken van de "stik
stof turnover" ln de bodem.

Onder "stikstof turnover" wordt in dit verband het continu naast elkaar voort
lopen van de processen mineralisatie en immobilisatie van stikstof verstaan
(Woldendorp 1963).

Stikstof mineralisatie of arrmonificatie is een in de praktijk moeilijk
kwantitatief te vervolgen proces (Ellenberg 1964, Alexander 1965).

De hoeveelheid ammonium-stikstof, welke bij dit proces vrijkomt zal boven
dien slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn voor opname door planten en voor
nitrificatie. Wanneer er in de bodem voldoende hoeveelheid afbreekbare orga
nische koolstofverbindingen voorkomt, zal vrijwel alle bij ammonificatie vrij
komende ammonium direct door de heterotrofe bodem-microörganismen vastgelegd
worden in structureel celmateriaal.

Uit bovenstaande bI ijkt dat het vrijwel onmogelijk is het ammonium-aanbod
van de bodem kwantitatief vast te stellen. Een meer vruchtbare benadering
voor de bepaling van het gedeelte van het totaal stikstof dat door de plant
wordt opgenomen in de vorm van ammonium, 1ijkt mij de toename van het totaal
stikstof per plant, van de proefplanten over langere tijd te vervolgen, naast
de bestudering van nitrificatie.

Een proces waaraan in deze studie geen aandacht is besteed, is de denifri
catie. In de n l'e t e rh lzos f'ee r grond van de Westduinen zal dit slechts een rol
van weinig betekenis kunnen spelen. De losse pakking van de bodem en de re
latieve droogte staan garant voor een goede zuurstof-voorziening van de bodem,
iets wat denitrificatie tegenwerkt. In de rhizosfeer zouden de voorwaarden
voor deni trificatie mogel ijk aanwèzig zijn (Woldendorp 1963, 1975).

De resultaten van Nommik, welke worden besproken door Woldendorp (1975~

wijzen erop dat er van de gemineral iseerde stikstof geen verl ies door
den i tr i fl ca t ie optreedt.

Wat betreft de conclusies uit de correlatie berekening volgens de toets
van Spearman kan nog het een en ander worden opgemerkt.

Er kan bv. geen correlatie worden gevonden tussen het gehalte aan NH4+
in de bodem van de Westduinen, en het aantal nitrificeerders in de rhizosfeer
van P. lanceolata. Dit lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, daar het
aantal nitrificeerders in theorie direct bepaald moet worden door de hoe
veelheid aanqeboden substraat. Nu is de actueel aanwezige hoeveelheid NH4+
niet het gehele aanbod. Dit aanbod zal voorname 1ijk worden bepaald door de
snelheid van mineralisatie van stikstofhoudende verbindingen. Verder werd
het NH4+ gehalte gemeten in mengmonsters, weliswaar zo dicht mogelijk bij
de wortels van de proefplanten verzameld, maar niet in de rhizosfeer. Dit
zou de discrepantie kunnen verklaren. Het blijft echter toch enigzins be
vreemdend dat het NH4+ gehalte in deze mengmonsters, ondanks de aanwezigheid
van ni·trificeerders (welke ook buiten de rhizosfeer konden worden aangetoond)
en plantenwortels,nog zo hoog kan zijn. Mogelijk is dit het gevolg van de
onderdrukking door plantenwortels, maar waarschijnlijker door het niet be
schikbaar zijn van dit ion voor nitrificatie en opname door plantenwortels
(Purenase 1974). Dit bv. als gevolg van de binding \fan dit ion aan de nega
tieve bindingsplaatsen van de humusfractie.

De significante correlatie tussen de beide soorten nitrificeerders behoeft
weinig uitleg. Het I igt voor de hand dat het aantal Nitrobacter direct af
hankelijk zal zijn van het door Nitrosomonas geproduceerd nitriet.

De laatste significante correlaties tussen de aantallen nitrificeerders
in de rhizosfeer en de NaRA in de spruit van P. lanceolata bevat de belang
rijkste conclusie welke uit deze studie kan worden getrokken, nl. dat de
door nitrificatie gevormde N03- proportioneel door de plant moet worden op
genomen en verwerkt en dat N03- opname in de Westduinen zeker een rol van
betekenis speelt.
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