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Veel plantensoorten maken veel meer bloemen dan zij uiteindelijk gebruiken voor
het zetten van zaad. Het ligt voor de hand om dan te veronderstellen dat de bestuiving niet voldoende is geweest. Extra bestuiving leidt echter in veel gevallen niet
tot een hogere zaadzetting, dus is er wellicht iets anders aan de hand.
Als een plant structureel een overdosis bloemen maakt die allemaal bestoven
worden, zal een deel van de embryo's zich niet kunnen ontwikkelen tot een rijp zaad.
De plant heeft dan niet genoeg voedingsstoffen om alle embryo's te laten rijpen.
Een plant kan wellicht al in een
vroeg stadium onderscheid maken tussen de kwaliteit van de nakomelingen.
Bij voorkeur zullen dan de embryo's
worden geaborteerd die nakomelingen leveren van een lage kwaliteit. De
embryo's die nakomelingen zullen
leveren van hoge kwaliteit kunnen zich
dan ontwikkelen tot een rijp zaad
(Stephenson 1981).
Een onderzoek naar de 'survival
of the fittest' in dit embryonale
stadium wordt uitgevoerd aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Bij dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt
van twee duinplanten die zich
vanwege hun bouw hiervoor goed
lenen. Zowel Hondstong als
Slangekruid hebben namelijk veel
bloemen op één plant, de bloemen
zijn groot genoeg om ze handmatig te
bestuiven en daarna individueel te merken, de zaden hebben een gelijke rangschikking in de bloem (geen peulvorming) en de planten zijn goed te onderhouden in klimaatkamers en relatief
gemakkelijk te klonen (rozet doorsnijden).
Beide soorten horen tot de familie van
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de Ruwbladigen. Planten van deze familie kunnen maximaal vier zaden per bloem
produceren, maar in het veld komt het gemiddelde nooit boven de anderhalf.
Sommige bloemen maken geen enkel of maar één zaad. De bestuiving is echter niet
de oorzaak van deze lage zaadzetting. In eerdere experimenten zijn zowel hondstong als slangekruid in het veld extra bestoven, maar dit leverde geen hogere zaadzetting op (de Jong & Klinkhamer 1989; Klinkhamer et al 1994). Tijdens de cursus
plantenecologie in 1996 van de Universiteit van Leiden hebben studenten ook aangetoond dat een overmaat aan geschikt stuifmeel op de stampers van de planten
aanwezig is (Bijleveld & Mois 1996). Het stuifmeel is dus geen beperkende factor
Veel zaden zijn ook gezwollen maar gestopt in hun ontwikkeling voordat zij rijp
zijn. Dat is ook een aanwijzing voor bevruchting van de eicellen, gevolgd door abortus van de embryo's.
Abortus van de embryo's is ook nog op
een andere manier aangetoond. Toen ik bij
hondstong drie van de vier vruchtbeginsels
per bloem weghaalde, werd de zaadzetting
in het overgebleven vruchtbeginsel twee
keer zo groot. Dit wijst erop dat er normaliter wel een levensvatbaar embryo
aanwezig is, maar dat dit pas tot rijping
komt als de plant geen andere mogelijkheden meer heeft om zaden te maken.
Een deel van de embryo's wordt
dus geaborteerd, maar is dit een willekeurig deel of wordt dit geselecteerd?

Onderzoek naar selectiviteit
Het onderzoek naar de selectiviteit
van de zaadrijping is uitgevoerd door
een bestuivingsexperiment met
Hondstong en Slangekruid. Het
grootste effect van selectiviteit op
embryo's werd verwacht bij een verschil tussen zelf- en kruisbestuiving
en tussen verschillende stuifmeeldonors binnen de kruisbestuivingen.
Een tiental planten is uit de duinen
gehaald en opgekweekt in een klimaatcel om bestuivingen gecontroleerd plaats te laten vinden. Het
stuifmeel is uit de bloemen verwijderd en gebruikt voor handmatige
bestuivingen met behulp van een tandenstoker. De bestoven bloemen zijn
gemerkt met een verfstipje voor iedere
verschillende stuifmeeldonor. Iedere
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mogelijke oudercombinatie is toegepast op tenminste 20 bloemen voor zowel zelfbestuiving als de verschillende kruisbestuivingen.
De gemiddelde zaadopbrengst per bloem was voor Hondstong 1,04 en voor
Slangekruid 0,43. Voor beide soorten waren de overige resultaten identiek.
Gemiddeld genomen is er geen verschil in gemiddeld aantal zaden per bloem tussen zelf- of kruisbestuiving. Als er echter gedetailleerder gekeken wordt naar het
effect van zelf- of kruisbestuiving per plant, zien we dat een aantal planten meer
zaden maakt na kruisbestuiving, maar ook dat enkele planten meer zaden maken
na zelfbestuiving.
Een mogelijke verklaring voor deze variatie in voorkeur voor zelf- of kruisbestuiving tussen de planten kunnen we vinden in de samenstelling van het DNA. is
het DNA van een ouderplant helemaal intact, dan is er geen enkele aanwijzing dat
zelfbestuiving ten nadele is voor de plant. Als mutaties in het DNA van een ouderplant leiden tot foutjes in het DNA op bepaalde plekken, dan is er een grote kans
op kwaliteitsvermindering in de nakomelingen na zelfbestuiving. De plant zal dan
meer succesvol zijn in het produceren van zaden als de set van eigen chromosomen
combineerd wordt met chromosomen van andere planten die intact zijn of op
andere plekken gemuteerd zijn. In dat laatste geval kunnen de twee sets chromosomen eikaars tekortkomingen aanvullen. Bij mutaties in het DNA die leiden tot foutjes in het DNA leidt kruisbestuiving dan tot relatief meer nakomelingen. Bij mutaties in het DNA die het DNA functioneel intact laten, kan zelfbestuiving voor relatief meer nakomelingen zorgen.
We weten dus dat Hondstong en Slangekruid selectief zijn voor zelf- of kruisbestuiving. Het mechanisme achter deze voorkeur van planten voor eigen of
vreemd stuifmeel wordt onderzocht. Pikt de plant er nu ook de vaders uit die leiden
tot de sterkste nakomelingen?

Onderzoek naar kwaliteit
De relatie tussen selectiviteit van de zaadrijping en kwaliteit van de nakomelingen
proberen we te onderzoeken door het volgende experiment. Zoals ook in de inleiding is vermeld, leidt het verwijderen van vruchtbeginsels tot een hogere zaadzetting in het overgebleven vruchtbeginsel. Het geven van extra voeding aan de planten heeft hetzelfde effect, alleen minder sterk. Na deze behandelingen is er dus
óók een deel van de zaden gerijpt die onder normale omstandigheden geaborteerd
zouden worden. De selectie van de plant is dan minder sterk geweest. Leveren deze
zaden dan nakomelingen van gemiddeld slechtere kwaliteit?
De zaden die zijn verkregen na de genoemde behandelingen, zijn opgekweekt
in klimaatcellen en in maart 1998 uitgeplant in Meijendel. Gedurende de komende
zomers van 1998 en 1999 zal hun kwaliteit bepaald worden aan de hand van overleving, groeisnelheid en eventueel bloei en zaadzetting. Als uit die resultaten zal
blijken dat de moederplant een slimme keuze maakt bij het rijpen van haar embryo's,
is er een belangrijke factor opgespoord waarom planten meer bloemen maken dan
zij uiteindelijk gebruiken voor hun zaden. Abortus van zaden kan dan een belangrijke rol spelen bij het intact houden van het erfelijke materiaal van de soort en op
die manier bijdragen aan de handhaving van Hondstong en Slangekruid in het
duinmilieu.
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Zodra de kwaliteitsgegevens van de nakomelingen verwerkt zijn, en het duidelijk is
of de keuze van de moederplanten ook een slimme keuze is, zal dit verhaal in
Holland's Duinen een volgende aflevering krijgen.
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