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Inleiding
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een gele composiet die veel voorkomt in de
duinen van Meijendel (zie figuur 1). Deze plant wordt, zoals alle planten, aangetast
door planteneters (herbivoren). De bekendste herbivoor van het jacobskruiskruid is
de geel-zwart gestreepte rups van de jacobsvlinder. Het jacobskruiskruid wordt
regelmatig helemaal kaal gevreten door deze herbivoor. Ook andere herbivoren
vormen een bedreiging voor de plant zoals verschillende insecten, konijnen en slakkensoorten.
Het jacobskruiskruid bevat een aantal chemische verbindingen die de plant
minder aantrekkelijk maken als voedselplant. Een belangrijke groep vraatwerende
chemische verbindingen in het jacobskruiskruid zijn de pyrrolozidine alkaloïden
(PA's). Ze zijn giftig voor een aantal zoogdieren waaronder koeien. Normaal gesproken laten de koeien het jacobskruiskruid in het weiland gewoon staan maar als de
planten in het hooi of kuilgras zitten kunnen de koeien er ziek van worden of zelfs
sterven. Insecten lijken minder sterk te worden beïnvloed door PA's maar sommige
soorten hebben ook een voorkeur voor planten met minder of geen PA's (Vrieling
1990).
De mate waarin PA's herbivoren afweren is in een aantal gevallen afhankelijk
van de concentratie. Hoe meer PA's hoe beter de afweer (Vrieling 1991). Van planten met een hoge PA concentratie wordt verondersteld dat ze evolutionair gezien
een voordeel hebben ten opzichte van planten met een lage PA concentratie,
omdat ze minder aangetast worden door herbivoren. Daardoor kunnen deze planten meer nakomelingen produceren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de variatie in PA concentratie voor een groot deel erfelijk is (Vrieling et al. 1993). Dat betekent dat de variatie in PA concentratie in het jacobskruiskruid voor een klein deel te
verklaren is door de invloed van de omgeving maar voor een groter deel door hun
genen. In kweekkamers is circa 80% van de variatie door genen bepaald.
Als een hoge PA concentratie inderdaad een positief effect heeft op de fitness
van de plant dan hebben planten met genen die coderen voor een hoge PA concentratie een hogere fitness. In Meijendel vinden we echter zowel planten die
genen hebben voor een hoge PA concentratie als planten met genen voor een lage
PA concentratie. Waarom is er zo'n genetische variatie in de PA concentratie van
het jacobskruiskruid?
De genetische variatie wijst er op dat een hoge PA concentratie niet alleen een
positief effect heeft op de fitness van een jacobskruiskruid plant, maar ook een
negatief effect. In tijden dat er veel herbivoren zijn die het jacobskruiskruid aanvreten
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Figuur 1: Senecio jacobaea L

16

is het weliswaar voordelig voor de plant om een hoge PA concentratie te hebben
waardoor de plant minder wordt opgegeten. In tijden dat de herbivorendruk lager
is, is een lagere PA concentratie echter voordeliger. Er zijn verschillende redenen te
bedenken waarom een hoge PA concentratie nadelen heeft voor een plant.
De hoeveelheid energie en grondstoffen die de plant ter beschikking staan is
beperkt. De energie die aan de productie van de PA's wordt besteed kan niet meer
gebruikt worden voor de groei van de plant. Er is daardoor sprake van een kenmerkruil ("trade-off") tussen PA concentratie en groei. Dit betekent dat een plant met
veel PA's minder energie en grondstoffen over heeft voor de groei. Om te testen of
er sprake is van een kenmerk-ruil tussen PA concentratie en groei wordt de correlatie
tussen Pa concentratie en relatieve groeisnelheld bekeken. Een negatieve correlatie
duidt op een kenmerk-ruil.
Een ander nadeel van een hoge PA concentratie is dat de afweerstoffen niet
alleen giftig zijn voor herbivoren maar mogelijk ook voor de plant. Planten met een
te hoge afweerstof-concentratie vergiftigen daarmee zichzelf. Ook dit mechanisme
kan een negatieve correlatie tussen relatieve groeisnelheld en PA concentratie tot
gevolg hebben. Planten met een hoge PA concentratie zullen door vergiftiging hun
groei namelijk negatief beïnvloeden.
Verder kunnen de afweerstoffen niet alleen de herbivoren afweren, maar ook
de organismen die nuttig zijn voor de plant. De stoffen die giftig zijn voor de herbivoor kunnen bijvoorbeeld ook de natuurlijke vijand van die herbivoor afschrikken.
Dit probleem is in dit onderzoek echter niet bekeken.
In dit onderzoek heb ik gekeken of er in het geval van jacobskruiskruid inderdaad sprake is van een kenmerk-ruil tussen relatieve groeisnelheld en PA concentratie. Dit heb ik gedaan door te kijken of planten met een hoge PA concentratie langzamer groeien dan planten met een lage PA concentratie. Als deze planten inderdaad langzamer groeien dan is dat een aanwijzing dat er hier sprake is van een
kenmerk-ruil.
Naast de vraag waarom er variatie in de Pa concentratie is, probeert dit onderzoek
ook antwoord te geven op de vraag hoe verschillen in PA concentratie ontstaan.
PA's worden alleen in de wortel van de plant gemaakt en vervolgens over de hele
plant verspreid. Ze worden vervolgens vrijwel niet meer afgebroken (Hartmann
1999). Verschillen in PA concentratie kunnen nu op 2 manieren ontstaan. De productiesnelheid per gram wortel kan verschillen tussen genotypen, waardoor het ene
genotype meer PA's aanmaakt dan een ander genotype. Een andere mogelijkheid is
dat genotypen een gelijke productie van PA's per gram wortel hebben, maar ze verschillen in spruit-wortel verhouding. Twee genotypen die een even grote wortel
hebben (een gelijke productie aan PA's) maar verschillen in de grootte van de spruit,
zullen verschillen in Pa concentratie. Het genotype met de grootste spruit moet de
aangemaakte PA's over een grotere biomassa verdelen. Hoe groter de spruit-wortel
verhouding hoe lager het gehalte aan PA's.
Door individuen van klonen (stekjes) van het jacobskruiskruid te vergelijken
kan een schatting worden gemaakt of de variatie in Pa concentratie tussen individuen
veroorzaakt wordt door verschillen in de productie van PA's per gram wortel of
door verschillen in spruit-wortel verhouding.
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Onderzoeksmethode
Eerst is er een groeiproef gedaan om de relatieve groeisnelheld te bepalen.
Hiervoor zijn de nakomelingen gebruikt uit een kruising van een plant met een
hoge PA concentratie en een plant met een lage PA concentratie. Van elk van de
76 nakomelingen heb ik 6 klonen gemaakt, zodat er van elk genotype bijna altijd
6 individuen waren. De planten hebben 6 weken gegroeid onder gecontroleerde
omstandigheden in een klimaatcel. Door de planten voor en na het experiment te
wegen kon de relatieve groeisnelheld berekend worden. Ook zijn de spruit en wortel apart gewogen om de spruit-wortel verhouding te bepalen.
De planten uit de groeiproef zijn vervolgens weer gebruikt in de PA bepalingen.
Omdat het bepalen van de PA concentratie veel werk is, is van elk genotype slechts
één plant geanalyseerd.
Van 20 planten is zowel de PA concentratie van de spruit als van de wortel
bepaald. Daaruit bleek dat de PA concentratie van de spruit en de wortel met
elkaar gecorreleerd zijn en dat alleen de PA van de spruit bepaald hoeft te worden
om de PA concentratie van de hele plant te weten (zie figuur 2).

mg PA per gram droge wortel
Figuur 2: De correlatie tussen de PA concentratie in de spruit en in de wortel In het jacobskruiskruid. (N =18. r = 0,689. p = 0,002).

Doordat in de groeiproef van elk genotype 6 klonen aanwezig waren, was het
mogelijk om de (klonale) erfelijkheidsgraad van relatieve groeisnelheld en spruitwortel verhouding te berekenen. Daarvoor wordt de variatie tussen planten met
hetzelfde genotype vergeleken met de variatie tussen de verschillende genotypen.
De erfelijkheidsgraad geeft aan in hoeverre variatie binnen een kenmerk erfelijk,
en dus genetisch bepaald is.
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Figuur 3: De correlatie tussen de PA concentratie in de spruit en de relatieve groeisnelheld in het
jacobskruiskruid. (N = 76, r = 0,48, p < 0,007J.
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Figuur 4: De correlatie
basis van drooggéwicht
begingewicht

3

geldt

tussen de de relatieve groeisnelheld
in het jacobskruiskruid.

en de spruit-wortel

(Als er gecorrigeeerd

verhouding

op

wordt voor lichtintensiteit

en

N = 76, r = -0.2679. p = 0.0021).

Van 6 genotypen is van alle zes individuen de PA concentratie gemeten. Hiermee
kon bekeken worden of de PA concentratie van de verschillende klonen van hetzelfde genotype inderdaad vrijwel dezelfde PA concentratie hadden en kon worden
berekend of de PA concentratie bepaald werd door verschillen in spruit-wortel verhouding of door verschillen in PA productie per gram wortel.
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Resultaten
De erfelijkheidsgraden van de kenmerken relatieve groeisnelheld en spruit-wortel
verhouding verschillen beide significant van nul (zie tabel 1). Een erfelijkheidsgraad
van O geeft aan dat er geen genetische variatie is (= alleen milieu variatie), een
erfelijkheidsgraad van 1 geeft aan dat er geen milieu variatie is (= alleen genetische
variatie). De 6 klonen van elk genotype lijken wat betreft deze twee kenmerken
meer op elkaar dan op de planten van een ander genotype. Dat betekent dat voor
beide kenmerken, genetische variatie aanwezig is.
Het PA gehalte van de spruit is inderdaad een goede voorspeller van het gehalte in de wortel (en dus de gehele plant). Het gehalte in de wortels is nagenoeg
gelijk aan het gehalte in de spruit (zie figuur 2). Tegen de verwachting in is er een
positieve correlatie tussen PA concentratie in de spruit en relatieve groeisnelheld
(zie figuur 3). Planten die sneller groeien hebben een hogere PA concentratie. Er is
een negatieve correlatie tussen relatieve groeisnelheld en spruit-wortel verhouding
(zie figuur 4), planten met een relatief grote wortel groeien sneller.
Er is een negatieve correlatie tussen PA concentratie en spruit-wortel verhouding (zie figuur 5). Zoals verwacht hebben planten met een relatief grote wortel
een hoge PA concentratie. Dit blijkt ook op te gaan voor de zes klonen waar, voor
alle individuen de PA concentratie in de spruit is gemeten. Door nu statistisch te
corrigeren voor de effecten van verschillen in spruit-wortel verhouding op de PA
concentratie, blijft die variatie in PA concentratie over die bepaald wordt door verschillen in PA productie per gram wortel. Een en ander is in tabel 2 weergegeven.

spruit-wortel verhouding
Figuur 5: De correlatie tussen de PA concentratie In de spruit en de spruit-wortelverhouding op
basis van drooggéwicht in het jacobskruiskruid. (Als er gecorrigeeerd wordt voor lichtintensiteit en
begingewicht geldt N = 76. r = - 0.51. p < 0.001).
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De erfelijkheidsgraad in deze 6 genotypen voor de totale PA concentratie is 0.88.
Circa de helft van deze erfelijkheidsgraad blijkt te worden verklaard door verschillen in PA productie per gram wortel en de andere helft door genetische variatie in
spruit-wortel verhouding.

—

Discussie en conclusies

De gevonden correlatie tussen PA concentratie en relatieve groeisnelheld is positief.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste is er de meest voor de hand liggende oplossing: er is geen kenmerk-ruil. Of de kenmerk-ruil is zo gering dat deze
niet te meten is. Dan nog moeten we een verklaring vinden voor een positieve correlatie.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat er nog andere factoren dan relatieve groeisnelheld en insectenvraat een rol spelen bij het in stand houden van de genetische
variatie in PA concentratie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat planten met een hoge
PA concentratie zich beter kunnen verweren tegen schadelijke bodemorganismen
zoals bacteriën, schimmels en nematoden. In dit onderzoek was er weliswaar geen
vraat door insecten mogelijk, maar van de gebruikte grond is bekend dat deze
mogelijk schadelijke bodemorganismen bevat.

tabel 1: De erfelijkheidsgraad met de 95% betrouwbaarheidsinterval van de relatieve groeisnelheld. de spruit-wortel verhouding en de PA concentratie in de spruit in het jacobskruiskruid.

95%

erfelijkheidsgraad

betrouwbaarheidsinterval
relatieve groeisnelheld

0.74

0.66-0.80

spruit-wortel verhouding

0.59

0.49-0.68

tabel 2: Aandeel in de erfelijkheidsgraad van de PA concentratie In de spruit in het jacobskruiskruid van verschillen in PA productie per gram wortel en verschillen in spruit-wortel verhouding.

erfelijkheidsgraad
verklaard door verschillen in PA productie per g wortel

0.41

verklaard door verschillen in spruit-wortel verhouding

0.47

PA concentratie in de spruit

0.88
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Er was een duidelijke invloed van de spruit-wortel verhouding op de PA concentratie. Een deel van de variatie in PA concentratie kan hierdoor verklaard worden.
Volgens Hartmann et al. (1988) is de productie van PA's gerelateerd aan de groei
van de wortel. Planten met een grote wortel ten opzichte van de rest van de plant
zullen dan een hogere PA concentratie hebben dan planten met een relatief kleine
wortel. Uit dit onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is. Maar planten met
een relatief grote wortel hebben niet alleen een hogere PA concentratie ze groeien
ook sneller. Dit kan ook verklaren waarom er geen kenmerk-ruil gevonden is tussen
groei en PA concentratie.
Naast de invloed van de spruit-wortel verhouding speelt ook de PA productie
per gram wortel een rol in de PA concentratie. In feite is de PA productie de PA concentratie gecorrigeerd voor spruit-wortel verhouding. Ook binnen de PA productie
per gram wortel is er genetische variatie.
Zoals al eerder is gevonden door Vrieling (1990) is de variatie in PA concentratie
genetisch bepaald. Uit dit onderzoek is gebleken dat ook de variatie in relatieve
groeisnelheld en spruit-wortel verhouding voor een groot deel genetisch bepaald is.
Omdat er volgens Hartmann (1988) sprake is van een relatie tussen de PA productie
en de groei van de wortel betekent dat dat er genen zijn die zowel invloed hebben
op de PA concentratie als op de spruit-wortel verhouding. Met moleculaire technieken
zullen in de toekomst merkers van deze genen worden opgespoord.
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