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I. Inleiding
Ten behoeve van het simulatie programma BACROS van de afdeling Theoretische Teeltkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen, opgesteld
ter simulatie van een gewas, is de relatie tussen transpiratie en
relatief watergehalte van het blad tijdens een stress periode nader
bekeken.
In het simulatie prograwma is de conductiviteit (d.i. reciproke van de
huidmondjesweerstand) een funktie van het relatief watergehalte van het
blad.
Er is vooral op de openings- en sluitingsreacties van de huirunondjes
gelet en de invloed die watergebrek hierop heeft, omdat de meeste
transpiratie via de huidmondjes plaatsvindt en deze ook het regelend
mechanisme van de transpiratie zijn.

Verder is nog bekeken wat de invloed van het

co 2

gehalte is op het

proces van huidmondj esopening. In het sim.ulatieprograrnrna is men van
de veronderstelling uitgegaan dat er geen interactie is tussen het

co 2 <::;ehalte en watere;ebrek in hun invloed op de huidmondjesopening.
l~r

zijn echter aanwijzingen dat deze beide faktoren additief zijn.

In deze studie is ook aandacht geschonken aan de invloed van de
voorgeschiedenis van de plant op de slui ting van de stomata.

')
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II. l'rocessen in slui tcel bij rec.ctie vc-u1 sto.:nata op stress •

.Door velen is aangetoond dnt sto:nata door verhoogde turgor in de
sluitcellen openen. Beter is te

zc~een

dat dit gebeurt

door een

vergroot verschil in turgor tussen de sluitcel en de buurcel
( :~Ieidner en 1\'Iansfield, 1'urner, Hsiao). Di t openen is het gevolg van
het opzwellen van de sluitcellen. Deze cellen worden bij grote
turgor o.i.v. mechanische krachten kr01ngetrokken, terwijl ze niet
dikker worden (zie fig.1 en 2)(Aylor et al.).

111fg-~-1

Dwarsdoorsnede door een huidmondj e.

li'ig.2

Het opengaan van een
huid.mondje door turgor-

vermeerdering. De dikke lijnen
geven de geopende, de dunne lijnen
de {3:esloten toestand weer.
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Hoe de verhoogde turgor tot sta_nd lcomt bij b.v. aanschakelen van
het ltcllt is niet geheel duidelijk.
:Gerst dacht men dat dit kwam door verhoogde osmose in de sluitcellen
t .g. v. een

omzettin~

van zetmeel in suiker. r;raar hiervoor is nooi t

een bewijs geleverd en ook is deze omzetting te langzaam om de snelle
reactie van de huidmondjes te verklaren (deidner en Mansfield,1968;
Zucke:r

t

1963).

Haschke (197:5) zegt dat er twee manieren zijn waarop de turgor
kan veranderen en zo een sluiting of opening van de huidmondjes kan
veroorzaken. Deze zijn:
- sluitcellen en buurcellen kunnen water verliezen/opnemen
aru1/vanuit

aangren~end

weefsel

de hoeveelheid opgeloste deeltjes in de sluitcellen
kunnen veranderen.
Het eerste is de oorzaak van veel kortstondige reacties. Zo is het
openen van de stomata bij het bec;in van een uitdroging het gevolg
van het wegvallen van de druk van de buurcellen (l'.'leidner en Mansfield; 1968).
Ook dient, volgens een hypothese van Seybold, het d.irekte waterverlies vanuit de sluitcellen door de cuticula en de cuticulaire
ribben naar de atmosfeer als een mechanisme dat de luchtvochtigheid
voel t , (Raschke, 19'{5).

De tweed.e rnanier veroorzaakt langdurige reacties van de stomata.
De deel t,j es waarvan hier sprake is zijn voornamelijk K+ ionen.
Een K+ stroom vanui t de omringen.de epidermisce llen naar de slui tcellen en weer terug is in veel planten waargenomen.Willmer en
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Pallas zeggen zelfs dat <leze K+stroom een algemeen verschijnsel is
onafhanlcelijk van het evolutionaire peil van de plant en onafhankelij k
van de locatie van de stomata op de plant. De neutraliteit in de
sluitcellen wordt

gehandh~afd

door een tegengestelde stroom H +

en

een gelijkgerichte stroom Cl- ionen. Deze stroom van verschillende
ionen in en uit de sluitcellen wordt al waarneembaar 1

a

2 minuten

nadat het licht aan of uitgeschakeld is.
Raschke (1971) heeft bij mais gevonden dat elk stomatair complex
gemiddeld 10 + 3x10 -13 grarn eq. K+ en 4 :t 1x10 -13 gram eq. Clbevat. De sluitcellen accumuleren K+ in licht en in

co 2

vrije

lucht met een gemiddelde snelheid van 10x10 -15 gram eq. K+ per
minuut en Cl- met ongeveer de halve snelheid.
De buurcellen vervullen hier de taak van opslagplaats voor K+
en Cl-ionen.

oame ngevat komen bij stomataire opening de volgende processen
in de sluitcellen voor:

opname van K+ in de vacuole van de sluitcel
- uitstoten van H+ uit de sluitcel
- opname van Cl- in de vacuole van de sluitcel
- produktie van organisch zuur, vooral appelzuur
- verdwijnen van zetmeel.
Volgens Raschke (1975) wordt de richting en sterkte van bovengenoe,ade processen waarschijnlijk bestuurd. door de pH in het cytoplasma van de sluitcel.
Dale Moss zegt dat het openen en sluiten van de huidmondjes tot
stru1d moet lcomen door een andere volgorde van biochemische reacties
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en niet door een simpele reversie van dezelfde serie reacties.

lliron en Wright (1972) hebben gevonden dat tijdens verwelking van
zaailingen van dwergbonen de bla.dweerstand toeneemt en tegelijkertijd het endogeen abscessinezuur (ABA) niveau (zie fig.3).

I

Fig. 3.

Verband tussen bladweerstand R

1

en endogeen ABA

peil in zaailingen van dwergbonen,
die bloot staan am1 een continue
stress situatie (i.e. warme lucht).
(Hiron en Wright)

Andere onderzoekers ( Larque-::;aavedra en Wain; Zabadal) hebben het
zelfde gevonden en nu wordt algemeen aangenomen dat ABA invloed
heeft op de stomataire sluiting. De oprnerkelijke ophoping van ABA
komt vooral door de novo synthese.
Eerst werd vermoed dat de stomataire sluiting door ABA het resultaat
is van een toename van de co

2

concentratie in de intercellulaire

holtes, maar dit wordt weerlee;d o:,:dat dit hormonale effect niet
omkeerbaar is in co vrij e lucht (Kozlovlski;" 1972) •
2
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Cuwmis, Kende en Raschke ( 197'1) hebben gevonden dat endogeen ABA
direkt op de stomata wekt en niet via een fotosynthese effect.
1taschke ( 1975) zegt verder dat ABA de verzuring versterkt door remming
vax1 de verdrij ving van H+ ion en ui t de slui tcellen. Harton en 1\'Ioran
zet:;gen daarentegen dat ABA de stroorn K+ionen naar de sluitcellen verhin.dert.

De hoeveelheden cytokinine en andere groeiregulatoren worden ook door
watertekorten beinvloed, maar niet zo opmerkelijk als het ABA niveau.

Een definitief bewijs voor deze gestelde hypotheses moet nog verkregen
worden (Hsiao,,. 197 J).
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III • .Dladvveers tond in relatie tot \NC:tterstress.

In het simulatie progrrniuna is de conductiviteit, dit is de reciproke

van de huirunondjesweerstand een funktie van het relatief watergehalte
van het blad. Daar gebleken is dat dit niet helemaal juist is, is nu
bekeken of de conductiviteit beter aan een andere grootheid, zoals
turgor of bladwaterpotentiaal

Cl

gerel~teerd

kan worden.

Zoals reeds eerder vermeld reageren de sluitcellen op een verandering
in het verschil in turgor tussen sluitcel en buurcel. Dit verschil is

moeilijk te me ten (;'~Ieidner en Sherrif, 1976). Daarom rel~teert men de huidmondjes weerstand (c.q. de bladweerstand) aan makkelijk te meten grootheden zoals de bladwaterpotentiaal (ty ) en hct relatief watergehalte
1
( H..VC).
De meeste onderzoekers relateren de bladweerstand (r ) aan
1

'f' 1

en sommi-

gen aan het R'NC ~ Alleen rrurner ( 197 4) he eft het verband tussen r

1

en de

turgor (P) bekeken •. 'Naarom de ene onderzoeker de voorkeur geeft aan
HWC boven ~

1

(of andersom) wordt niet vermeld.

McCree (1974) geeft het verloop van de huidmondjesweerstand bij toenemend wat ert ekort bij sorgh1.1.:n weer in fig. 4.
llierin is ook te zien dat 1/r

1

als functie van

-~

een rechte lijn is.

Hier is sprake van een geleidelijke sluiting van de huidmondjes.
Turner heeft echter een veel abruptere sluiting gevonden (zie fig.5).
Hsiao(1973) en Raschke (1975) zeggen hetzelfde. Hierbij is de conductiviteit dus geen rechte lijn meer. r:assan vermoedt dat dit verschijnsel
van plotselinge sluiting van de huidrnondjes bij een bepaalde waarde van

-u-
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I

Pig. 4..

Dladweerstand (R) en

I

bladconductiviteit (1/R)
als een functie van bladwaterpo-

1.-

tentiaal voor sorghumbladeren.
( naar

McCree~1974).

0

!)

I)

\/~
I'Y\11"1 ~.. 1

\

0
MAl~

.

100

0

-

0

0

0
0

~
()

0

0

0

00

n

10

- \.f

6Q~S

... . : ..·

t
I

.-

' .--

I

-

soa.c:..~u..,

0

...
..
I"

0

12.

Fig.5.

Verband tussen bladweer-

9

stand (r ) en bladwater-

4

1

potentiaal
en tabak

(~)

voor mais, sorghum

(Turne~,1974).

..

..

,

0

.. .....
I

t

.
I

TAC>AK.

10 ol-

'

. ••

0

,o

.

0

·.~.

10

-

..

\

,..

y

-'20

-16

-f'[

_.

_;g- -:::Jf

.

~

-9-

"\"

1

vooral voorkornt bij hoge lichtintensi tei ten en dat bij lag ere

lichtintensiteiten een meer geleidelijke sluiting optreedt (Hall,
Schulze en Lange;1976).
Opvallend verder in dit verloop is dat de weerstand lijkt te blijven
toenemen. Er treedt geen afvlakking op. De waarde van
optreedt wordt wel de kritische

~

~

waarbij sluiting

genoemd en kan per soort en met de

plaats van het blad in het gewas verschillen. Zo is de kritische

~

voor halfweg in het gewas -17, -20 en -13 bars, respectivelijk in mais
sorghum en tabak (Turner). De kritische

~

is hoger (minder negatief)

voor bladeren laag in het gewas en is lager voor bladeren in de top
van het gewas voor alle drie soorten. Deze kritische waarde hangt af
van de osmotische potentiaal (T(). Deze is in de onderste bladeren
hoger (minder negatief) dan in de bovendste blad8ren, waardoor de
onderste bladeren bij een hogere

~

verwelken. Dit is geen gevolg van

de ouderdom maar van de mindere straling op de laagste bladeren (Turner}.

;'/lakkink en van He ernst bescl:+rijven voor de boon (Phaeseolus vulgaris)
de bladweerstand als functie van het relatief watergehalte (zie fig.6).

\

Fig.6. Reciproke diffusielengte
voor waterdamp (L - 1 cm- 1 )
w
als functie van het relatieve
watergehalte vru1 de bladeren (W )
r

voor 4 individuele planten. Het
lichtniveau (cal cm- 2min- 1 ) is
vermeld bij de krommen.
(Makkink en van Heemst;'1972)
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Het relatief watergehalte van het blad kan volgens hen gelijk gesteld
worden aan het relatief watergehalte van de plant. L w

1

in figuur 6 is

de reciproke diffusielengte voor waterdamp. De waarde hiervan correspondeert met de conductiviteit voor waterdamp. In deze grafiek zien we
na eerst een stijging van de conductiviteit, een sterke daling, terwijl de
conductiviteit daarna langzaam naar nul daalt. De plotselinge sterke dalli1g
Xr~

conductiviteit is te vergelijken met het optreden van een kritische

\.f • De stijging in het begin valt te verklaren uit het plotseling wee,-

vallen van de druk van de buurcellen.
In deze grafiek is wel een afvlakking van de weerstand te zien.
Het verschil met wat Turner vond komt doordat

Makkink en van Heemst de

proeven in een laboratorium gedaan hebben en Turner veldproeven gedaan
heeft. In het veld opgegroeide planten hebben namelijk een lagere
kritische

~dan

kasplanten

torium het verloop van r

1

dat Turner bij nog lagere

(T~rner,1974).

bij dalende

'f

~

Hierdoor kan men in het labora-

verder volgen. Ret is mogelijk

waarden ook een afvlakking zou vinden.

Hsiao rneldt verder nog dat voor katoen kritische RWC. waarden van
80-85% gevonden zijn (1973).

Turner heeft de bladweerstand van mais, sorghum en tabak weergegeven in
relatie tot de turgorpotentiaal (P) van het blad (fig.?). R

1

blijft

onveranderd bij afnernnde p bij alle 3 de soorten totdat een opmerkelijke
toename in r

1

verschijnt bij ongeveer 2 bar in mais, -1 bar in sorghum

en ongeveer 0 bar in tabak. In zijn geheel lijkt fig.? op fig.5.
Opvallend is dat de kritische turgorpotentialen van de verschillende
soorten planten dichter bij elkaar liggen dan de kritieke waterpoten-
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Pig.?. Verband tussen bladweerstand
(r

1

) en turgor potentiaal (P)

voor mais, sorghum en tabak.
ij

( Turnert~197 4)
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het feit dat hier rekening is ge-

'aO

houden met het verschil in osmoti-

bO

schepotentiaal in de planten. Uit
l..j

de
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4

~

9

P

= 'fJ

-1'( blijkt

dit. Hieruit volgt dus dat de huid-
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~1.1

gelijkheid

~~

l'l.

ILtQb(.)R eo"TatT\A\. (~) bu~

mondjes bij ongeveer

dezelfde blad-

turgor sluiten onafhankelijk van de
grootte van de osmotische potentiaal

Samenvattend kan gezegd worden dat het meest geschreven is over de
relatie tussen bladweerstand en bladwaterpotentiaal, maar dat deze
relatie erg afhankelijk is van de osmotische:potentiaal, die in een
gewas en per gewas sterk kan verschillen.
Belangrij

1

C

is verder dat de relatie tussen bladweerstand en turgor-

potentiaal de best te gebruiken relatie lijkt voor het simulatie
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programma. Deze blijkt voor J gewassen ongeveer gelijk te zijn. De
kritische P zou dan 0 moeten zijn. Dit is bet moment dat er geen druk
meer is. Dit is ook ongeveer de gevo:nden waarde. Afwijkingen hiervan
die Turner vond (fig./'J, kunnen berusten op meetfouten. De P moet
namelijk berekend worden ui t

tt'

en

1'"'(

en kan niet rechtstreeks gemeten

worden. Men krijgt zo een dubbele meetfout in de waarden van P.
De relatie van bladweerstand met RWC lijkt een niet zo
Over de relatie tussen bladweerstand en RWC is weinig

goede~relatie.
bekend~

Gaat

men er echter van uit dat de bladturgor de opening van de huidmondjes bepaalt, dan kan de RWC geen goede maat zijn. Bij gelijke turgor
in verschillende planten zullen de cerresponderende RWC waarden, die
o.a. afhankelijk zijn van de elasticiteit van de celwand, niet gelijk
zijn.
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IV .. Invlocd. vcm de voorgescllicdeni.s van de plant op.

d~

slu:Lting van

de stomata.

i'.'ie:Ldner en l1lansfield ( 1968) hebben gevonden dat bij mais bij een
lan0durige droogte (ong. 1 week) de stomata onherstelbaar aangetast
zijn. Zij gaan dan niet meer open. De nieuw cevormde bladeren hebben
hier e;een last van, zodat alleen in nieuwe bladeren fotosynthese kan
plaatsvinden. Dit betekent een sterke reductie in de groei.
Sorghum is veel minder

sevoeli~

voor deze onherstelbare sluiting

van de huidmondj es ..
Bij tarwe stomata is ook een sluitingstendence gevonden, nadat het
blad vervvelkt en weer hersteld is (Heath en Iileidner,1961).
Dit in meer of mindere mate gesloten blijven van de stomata na een
stress periode wordt wel het na-effect genoemd.

Het na-effect blijkt min of meer proportioneel te zijn aan het maximale watertekort (minimw11 H./C), dat bereikt wordt voordat opnieuw
;/,rater aan het gewas gegeven wordt (Hsiao, 1973) ..
Verondersteld wordt nu dat het na-effect het gevolg is van een ophoping van een remmer van stomataire opening,

mo~elijk

ABA. Hierop

sluit aan dat de ABA synthese versneld wordt bij verwelkende bladeren
(Hascke,1975).

Hiron en Wright (1973) hebben gevonden dat naast vrij ABA ook nog
ABA in gebonden vorm voorkomt .. 13ij een stress periode neemt tijdens
de tsress toestand de ABA concentratie sterk toe door de novo syn-

-14-

Ghesc. i'la de stress
/l~)A

nee~Jt

kJA in vri;j e vorm weer af, maar de gebonden

wordt nu ook ;:.>i"lel losc;elaten, zodat toch eon hoge ABA concentratie

aanwczic is na afloop, wanneer de bladeren hw1 turgor te::rug gewonnen
hebben (fig.B en fic;.J). Het onderzoek is verricht aan zaailingen van
dwergbonen (Phaeseolus vulcaris L. cv. Canadian Wonder).

W.L.,

Verandering in concentratie vrij ABA en gebonden ABA in

Fie;.8.

zaailingen

Va.YJ.

dwergbonen tij dens een verwelkings-herstellings

cyclus geJ:nduceerd door warme lucht, en tijdens een 19-urige herstellinc;speriocle volgend op bet verwijderen van de stress.
(d.L.

=

warme lucht periode

conjugatie ).
(!:~iron

en Wright, 1973)

e

= ABA

0

= ABA

bevrijd uit de
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Hasuussen(1976) heeft gevonden dat tomatenplanten die een onvoldoende hoeveelheid ·water per dag lcrijgen, gedurende 18 dagen een
a:::~npa.ssing

aan de

vervvelld.n;~i3toes

to.nd laten zien. De plant en pas sen

zich aan de toegevoegde hoeveelheid water aan door hun waterverlies
te regelen door middel van htm trrn1spiratie. De concentratie ABA is
in de bladeren die aru1 waterstress am1gepast zijn niet hager dan in
de bladeren van planten die overvloedig bewaterd zijn. Verwelkte
afgeplukte bladeren en bladeren van snel verwelkte planten tonen de
eerder genoemde reactie door toename von de ABA concentratie.

Hier tegenover staan de bevindingen van Hiron en Wright (1973). Zij
hebben een toenemende hoeveelheid ABA na iedere stress periode gevonden (fig.9).

Pig.9.

Concentraties van vrije en gebonden ABA in planten die
dagelijks 90 min .. aan warme lucht (i.e. verwelki11.gs-her-

stellings cyclus) onderworpen zijn. De extracten zijn 20 uur na
elke warm lucht behandeling genomen.
de conjugatie).

<• =

(Hiron en Wright,1973)

ABA; 0 = ABA bevrijd uit
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IJarque-Saave«lra en Wain ( 197 4) hebben 3 varietei ten mais bestudeerd,
w._:.aronder 1 droocte resistente, • .Latente'. De c-mdere 2 varieteiten
zijn 'Ajon 210' en 'LG 11'. Duidelijk is gebleken dat het ABA peil
in de varieteit 'Latente• veel hoger i.s dan in de andere 2 variateiten, 13.1 jv<g equivalenten tegen 2.3 en 2.8

rg

equivalenten bij

resp. 'Anj on 210 • en. ':LG 11 ' onder normale omstandigheden.

Wat uit alle onderzoekil1[!;en blijkt (Rasmussen, 1976; .Larque-Saaverda
en Wain,1971; Hiron en Wright,1973; l'iicCree, 1974; Brown,Jordan en
Thomas,1976) is dat van bladeren, die 'prestressed' zijn door meerdere
cycli zachte stress, de bladvveerstand bij een gegeven bladwaterpotentiaal steeds lager is dan van bladeren, die niet 'prestressed' zijn
(fig. 10). 1JicCree ( 197 4) denkt dat di t miss chien aan de osmotische
potentiaal zou kunnen liggen.

Fig.10.

so
)t

)(

Het verband tussen
stomataire weer-

J(

stand en de bladwaterpoten~0

tiaal voor de onderkant van
)(.

,E
,J30
\,}\

)I

het tiende blad van controle
(x) en 'prestressed' katoen

plant en( o).

r2 20

(Brown,Jordan en Thomas,1976)

lO
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··•40

'fL BAAS

-17-

Brown, Jordtm en Thomas( 1976) geven het verband weer tussen drukpotentiaal ( yp) en de bladwaterpotentiaal (

y1 )

voor norrnaal

opgegroeide (controle) katoenplanten en 'prestressed' katoenplanten
(fig.11 ). Hieruit blijkt dat de osmotische potentiaal ( yp-

y1 )

voor

beide groepen verschillen.

Fig.11.

Het verband tussen
de drukpotentiaal

en de bladwaterpotentiaal

\<a toen con\.Q.o\.e. [,.)

/~a~$ed'

'or

V.cx

(o)

stressed' katoenplanten

~

I

U>

IX.

voor controls (x) en 'pre-

( o).

I

~

I

?1=

(Brown, Jordan en

0

)\

Thomas, 1976)
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~L BARS

Een ikombinatie van fig .1 0 en 11 geeft het verband weer tussen
en r

1

'f P

, dat voor beide behandelingen gelijk zou moeten zijn. Deze

kowbinatie hebben de auteurs niet gegeven en zelf samenstellen
stuitte op problemen (er zijn verschillende assen gebruikt). Een
grove schets brengt wel enkele punten van verschillende behandelingen
in elkaars buurt.
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De frequentie van de huidmondjes op een blad en de grootte van de
huidmondjes zou wellicht ook een invloed kunnen hebben op de maximale transpiratie van een blad.
Jones

(1977) heeft echter gevonden dat, hoewel er grote verschillen

zijn in stomata ·frequenties op de vlagge bladeren van gerst (Hordeum
vulgare

L.),

lijnen met lage frequentie niet noodzakelijk een lagere

geleidbaarheid hebben dan lijnen met hoge stomata frquenties bij gelijke
bladwaterpotentiaal. Dit kan een gevolg zijn van veranderingen in de
grootte van de stomata, die het verschil in stomataire frequentie
compenseren.
Miskin, Moss en Rasmusson

(1972) hebben echter gevonden dat gerst

lijnen met een lage sLomataire frquentie hogere stomataire weerstand
hebben en minder transpireren dffil lijnen met meer stomata. Een afname
van 25% in de frequentie van stomata verminderde de transpiratie met
ongevee.r 24%. Hierentegen werd de fot·Jsynthese niet be:Lnvloed door de
stomata frquentie. Dit is -volgens hen- een gevolg van verandering
in r

m

en de hierdoor optredende geringe percentuele verandering van

de totale diffusieweerstand van

co 2

t.o.v. die van H o.
2

Er is over di t punt dus nrJg geen duidelij kheid.
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V. Interactie tussen waterstress en C0

2

stomata~

gehalte op

Deze interactie valt eigenlijk in twee delen uiteen. Ten eerste sluiten
bij hoge

co 2

concentratie de stomata, waarbij interactie met waterstress

denkbaar is. Ten tweede verandert de interne

co 2 · concentratie

door

sluiting van de stomata bij waterstress, waardoor de fotosynthese ook
verandert.
Deze twee punten worden hieronder verder behandeldo

V.1. De invloed van CO

concentratie op de huidmondjesopening.
-----------------2--------------------------------------

De externe

co 2

concentratie kan mede bepalend zijn voor de huidmondjes-

opening. Een hoge concentratie doet de huidmondjes sluiten (Moss,1963;
Hall,Schulze en Lange,1976). Maar de variaties in het
relatief slechts zeer gering in natuurlijke
kort onder natuurkijl_s:e omstandigheden een

uit~endi~e

omst~digheden,

z~er

C0 2 zijn·

zodat waterte-

krachtige regulator blijft.

Toename van het watertekort zal alle andere stimulatoren (waaronder een
verhoogde

De interne

co 2
co 2

concentratie) overheersen (Ketellapper,1963; Raschke,1975).

concentratie doet ook bij stijging de stomata sluiten.

Er is echter ook gevonden (Hall,schuze,Lange,1976) dat onder natuurlijke omstandigheden de bladgeleidbaarheid niet consequent gereleteerd
is met de interne

co 2

concentratie op een dag dat de stomata gedeelte-

lijk sluiten tijdens de middag. Op zo'n dag sluiten de huidmondjes
's morgens bij afnemende inte.rne

co 2

cone., terwijl in de namiddag de

de bladgeleidbaarheid toeneemt bij ongeveer constante interne

co 2

cone.

(zie fig.12). Keine dalingen in de bladgeleidbaarheid midden op de dag
gaan echter gepaard met een toenemende C0

2

cone.

De middagsluiting zou niet alleen een gev0lg zijn van de hoge interne
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co 2

concentratie maar ook vm1 het verhoogde waterdampdruk verschil

tussen blad en lucht, dat vaak samengaat met de toenemende temperatuur
(Hall,Schulze,Lallge,1976). Men is er nog niet overeens hoe nude interne

co 2

cone. de bladgeleldbaarheid bernvloed. Wel is gevonden dat het

effect van interne

co 2

op de bladgeleidbaarheid niet minder is in

vochtige lucht dan in droge lucht.

Fig.12. Verband tussen bladgeleidbaarheid en berekende interne

co 2

• 6:2.1 to 10:1S ~
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Zowel watertekort als een hoge

:20

co 2

concentratie kunnen sluiting

van de stomata veroorzaken. De
vraag rijst nu of er tussen deze 2
factoren interactie bestaat of niet.
Meidner en Mansfield (1968) zeiden dat de stomataire gevoeligheid voor

co 2

enorm toenam in bladeren met een hoog waterdeficit.

Raschke(1975) vond iets van dezelfde strekking. Hij zei dat de stomata
van Xanthium strumarirun ongevoelig waren voor
van stress waren, maar dat ze gevoelig voor C0

co 2
2

als de bladeren vrij

gemaakt konden worden

door uitwendige toevoeging van ABA, of door induceren van endogene
productie door stress-factoren zoals waterpotentiaal en koude.
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Orton en Mansfield (1974) vonden echter dat de grootte van de sluitings:reactie van stomata van X.strumarium op ABA gelijk was in

co 2 -vrije

lucht en in normale lucht.
Daarop heeft Mansfield (1976) nog een proef gedaan, waaruit bleek dat

co 2 -vrije

lucht een vertraging gaf op de sluiting van de huidmondjes

door toegevoegde ABA ten opzichte van niet
concentraties

co 2

co 2 -vrije

lucht. Verschillende

hadden echter geen verschillende vertragende werking

(zie figuur 1.3).

r.

0

-~

b

o ......
_-:-"::l.J-----7-(~---~!;-----.3-lo____

-45

60

·-1jc\( ">;n)

Fig.13.

Stomataire sluiting bij afgesneden bladeren van X.strumarium,
geinduceerd door 10

-5 M ABA op het aangegeven moment.De

co 2

concentraties werden gehandhaafd tijdens de waarnemingen:
0 (o-o), 350 (•-•) en 500 (o-a)ppm. Lichtintensiteit was
2 1
50 Jm- s- •
(naar Mansfield,1975)
Hierna heeft

hij nog een 2x2 factorenproef uitgevoerd waarbij bleek

dat de gevolgen van
interactie tussen

co 2

co 2

en ABA additief waren en er geen bewijs voor

en ABA was.

Hierbij sluiten de bevindingen van Brouwer en Kuiper(1972) aan. Zij
zeggen dat de verhoogde ABA productie, waargenomen bij droogte, niet
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tegengegaan kan worden door co2-vrije lucht.

Door de sluiting van de huidmondjes onder invloed van waterstress
treedt er een reductie in de co

2

uitwisseling tussen blad en omgeving

op. Er is ook een drempelwaarue van de co

2

uitwisseling als funktie

van RWC te zien, waarbij deze vermindering dus plotsklaps optreedt
(Boyer,1970; Hsiao,1973) (zie ook III).
Men denkt echter dat naast dit stomatair mechanisme van beinvloeding
van de fotosynthese door watertekort, ook een niet stomatair mechanisme
bestaat. Lawlor (1976) vermeldt dat afname van de fotosynthese bij
dalende

1

niet tegen te gaan is met een hogere co

2

concentratie. Dit

zou wel het geval zijn als deze afname van de fotosynthese alleen het
gevolg is van

een stomatair mechanisme.

Makkink en van Heemst (1972) vonden dat in korte proeven het quotient
van het gewicht van getranspireerde water en het gewicht van netto
geproduceerde droge stof niet constant is, maar door watergehalte en
licht beinvloed wordt. De co

2

assimilatie wordt niet alleen (indirekt)

via de huidmondjesopening beJ:nvloed maar ook nog op een andere ma:IITier
(direkt) door watertekort.

Bezien we de diffusielengte van co

2

van buiten het blad tot in de

mesophylcellen, waar assimilatie plaats vindt, dan is het eerste
gedeelte gelijk aan de diffusielengte van waterdamp. Daarnaast bes~~at
de diffusielengte van co
~esophyl

2

(Lk) ook nog uit de diffusielengte van het

(L ), die bepaald wordt door de mesophylweerstand (r ). Deze

m

m
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op zijn beurt bestaat uit
- de weerstan.d van het rnesophylplasma
- de weerstand van de mesophylwand
- de weerstand van een korter of langer trajekt van intercellulairen.
In een vergelijki11g samengevat geeft di t:

L

k

=

L

w

+ L

ill

(Makkink en van He ernst, 1972)

Bij uitdroging wordt L grater, dit echter afhankelijk van het lichtm
niveau (zie figuur 14).
Bij deze uitdroging (tot 50%) wordt vooral de weerstand ten gevolge
van een langer trajekt van intercellulairen grater, waardoor dan L
m
grater wordt.

L,..
'-

Fig.14o Gemiddelde diffusielengte (em)

y

van het mesophyl als functie
van het relatief watergehalte van blad
bij 3 lichtniveaus (vermeld bij de lijnen,
cal em - 2min- 1 ).

\

naar Makkink en van Heemst,1972

1)~

O,f

De mesophylweerstand bij nistlichtverzadiging is echter moeilijk te
interpreteren vanwege de onbekende graad van de fotosynthese.

Een andere kijk op het geheel geeft Lawlor
een veranderende

co 2

assimilatie en /of produktie bij waterstress.

Hij heeft gevonden dat het
het evenwicht tussen

(19?6). Hij gaat uit van

co 2

compensatiepunt, dat een maat is voor

produktie door ademhaling en

co 2

assimilatie
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en dat onafhankelijk is van het stomatair gedrag, exponentieel toeneemt
bij kleine

~

(zie fig.15). Dit geeft aan dat de ademhaling relatief

t.o.v. de assimilatie toeneemt bij toenemende stress en hem tenslotte
te boven gaat bij ernstige stress.

Fig.15.

S?..O-

co 2 compensatie

concentratie bij 21% 0

2

van

tarwe vlaggebladeren bij
dalende bladwaterpotentiaal.
Gemiddelde vru1 4 metingen bij
elke potentiaal. Bladtempera\

I

-2.

-4

tuur is 20 ~ 2°C.

I

-b

Naar Lawlor,1976

Het verhoogde

co

2

compensatiepunt is het gevolg van de donker respiratie.

De fotorespiratie neemt evenredig met de assimilatie af en is daarom
niet verantwoordelijk (Lawlor,1976). Bij een hoger
treddt er eerder (bij een hogere

co 2 compensatiepunt

co 2 cone.) geen netto 0 2 -gasuitwisse-

ling meer op.
Lawlor ( 1976) vindt een geleidelijke toename van rn bij dalende
1

~

•

Di t duidt erop dat veranderingen in het rnetabolisme niet bij een specifieke waterpotentiaal optreden. Ze zijn wel het grootst bij een groot
watertekort (vgl. fig.14 het hoogste lichtniveau).
is een rest term zoals al eerder opgemerkt, maar Lawlor (1976) zegt
dat r

m

eigenlijk niets anders is dan een kombinatie van de effecten

die het gevolg zijn van veranderingen in de assimilatie en produktie
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lVlederski, Curry en Chen ( 1975) geven de mogelijkheid aan dat een
verandering van r
Dus dat r

m

m

terug te voeren is op een temperatuursverandering.

afhankelijk van de bladtemperatuur verandert.

Een dalende RWC zou een dalende transpiratie veroorzaken, die een
verhoging van de bladtemperatuur tot gevolg zou hebben en dit zou dan
resulteren in een grater wordende r

m

•

Zij veronderstellen ook dat de temperatuur-response curve een optimum
laat zien. Jammer is dat in vele proeven omtrent verandering van r

m

bij

uitdroging de bladtemperatuur niet gemeten is, zodat nu niet meer na te
gaan is of de gevonden resultaten terug te voeren zijn op deze Tblad·
Deze gedachtegang is daarom nog niet genoeg gefundeerd.

Het blijkt Jus dat ue foLosyr1t£iese &fneemt bij een grater wordend
watertekort.

E·dS:i."Zijcls is dit het gevolg van de sluiting van de

stomata en anderzij ds van een verandering in het metabolisms •. :Deze
·Ve::Pa.ndering bestaat uit een verhoging van de diffusielengte voor

co

2

en uit een verhoogde co

2

compensatiepunt.
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VI. Sawenvatting.

De mate van transpiratie van een plant wordt hoofdzakelijk geregeld
door de huidmondjes. Deze gaan open door een verhoogd verschil in
turgor tussen de sluitcel en buurcel. Bij stress si,.tuatie treden
allerlei stromingen en reacties op, waardoor dit verschil in turgor
verkleind

wordt~

Steeds meer resultaten wijzen de ABA concentratie

aan als de regulator van deze processen.

De sluiting vm1 de huidmondjes bij een dalende blad-waterpotentiaal
treedt plotsellilg op, bij een kritische

~

-waarde, bij hoge lichtin-

tensiteiten, maar is meer geleidelijk bij lae;ere lichtintensiteiten.
Deze kritische

~

verschilt per gewas, maar ook in het gewas, afhankelijk

vru1de osmotische potentiaal. De kritische turgor is voor alle gewassen
gelijk nadat hierin de 'Tt:' verwerkt is. Zo bestaat er ook een kri tische
RWC, die echter voor elk gewas verschillend zal zijn.

Na een stress periode blijven de stomata in meer of mindere mate af'hankelijk van gewas en mate waaraee -de stress zich voordeed, geslGten-.
Er zijn aanwijzingen dat dit het gevolg is van een ophoping van ABA.
Bij bladeren, die enkele cycli zachte stress ondergaan hebben, blijkt
de bladweerstm1.d bij een gegeven bladwaterpotentiaal lager te zijn
dan Vffi1. de controle bladeren t.g.v. osmotische aanpassing.

co 2

(intern zowel als extern) kan de huidmondjes sluiten. Onder

natuurlijke omstandigheden overheerst echter altijd het watertekort
-indien aanwezig- als prikkel tot oluiting van de huidmondjes. De
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gevolsen_ van

co 2

en ABA (bij watertekort) zijn additief en er is geen

bewijs voor interactie tussen beide.
De

co 2

assimilatie wordt niet alleen indirekt via de huidmondjes-

weerstat'ld be:lnvloed, maar ook direkt via het metabolisme be:lnvloed
door watortekort. Bij een verhoogd watertekort gaat het fotosynthese
mechanis1ne minder efficient werken door een verhoogde weerstand voor
het C0

2

en door_ een verhoogd

co 2

compensatiepunt.

-o-o-o-
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