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Samenvatting

Zure regen verlaagt de vitaliteit van
onze bossen. De stikstof (N) depos i-
tie heeft een groot aandeel in deze
zure regen. In Nederland, het land
met de hoogste N-emissie per km -2 in
Europa, draagt ammoniak (NH 3) in
de atmosfeer voor 2/3 deel bij aan de
depositie van stikstof (N). Lan d-
bouw en veeteelt zijn de groot ste
bronnen van NH 3-emissie (88%). In
Nederlandse bossen in gebieden met
intensieve veehou derij kan de d e-
positie van stik stof 100 tot 200 kg
per hectare per jaar bedragen. Dit is
veel hoger dan de kritische grens
waarbij de hoe veelheid N geen si g-
nificante schade ver oorzaakt aan het
bos. Voor naald bossen ligt deze
kritische grens op 10 tot 20 kg N per
hectare per jaar. Boven deze grens
veroorzaakt stikstof tal van effecten:
de naalden worden geel, de bomen
vertonen een versto ring in de voe-
dingsbalans en ze zijn gevoelig voor
vorst, verdroging en ziektes. De
productie van vrucht lichamen (pad-
destoelen) waarmee de mycorrhiza-
schimmel zich repr oduceert, vermin-
dert. Mycorrhiza schimmels zijn
schimmelwortels, e en samenlevings-
vorm van schimmels en wortels, die
de boom  kun nen voorzien van extra
minerale voedings stoffen en w ater.

De mechanismen, die de rea c-
ties van de boom op de overmatige
NH3-depositie verkla ren, zijn pra k-
tisch onbekend. De studie van de
fysiologische en mole culaire proce s-
sen, die optreden tussen de NH 3 in de

atmosfeer en de bomen is daarom
belangrijk.  In dit proef schrift wor-
den de effecten onde rzocht van NH 3

in de atmosfeer op de fysiologie en
de vitaliteit van de grove den ( Pinus
sylvestris  L.). Er wordt ook aandacht
besteed aan de effecten op mycorrh i-
zas. Een realis tische studie naar de
effecten van atmosferisch NH 3 is niet
mogelijk zon der ook andere vormen
van luchtverontreiniging in het o n-
derzoek te betrekken: zwaveldioxide
(SO2), ozon (O 3) en koolstofdioxide
(CO2). Om de relatie tussen NH 3 en
de overige atmosferische
luchtveront reiningscomponenten te
bestuderen, werden vijf begassings-
experimenten uitgevoerd in bega s-
singskamers waarin de milieu-
omstandigheden met compu ters
werden gecon troleerd. Grove den
werd daarin bloot gesteld aan atmo s-
ferisch NH 3 en aan combinaties van
NH3 met SO2, met O3, en met een
verhoogde concentratie CO 2. In
aanvulling hierop werd een ex per-
iment uitgevoerd in bos sen op loca-
ties met een relatief hoge stikstof-
depositie. Doel hiervan was de resul-
taten verkregen in de bega ssings-
kamers met jonge planten te ver ge-
lijken met die van volwassen bomen
in het bos.

De begassingsexperimenten en
de resultaten uit het bos geven aan
dat de opname van NH 3 door de
naalden van groot belang is voor de
fysiologie en vitaliteit van de grove
den. Bloot stelling aan gasvormig
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NH3 verhoogde de totale stikstof-
concentratie in de naal den die in het
huidige jaar zijn gevormd en ve r-
hoogde de totale bio massa van de
naalden. Gasvormig NH 3 stimuleerde
ook de activiteit van het enzym gl u-
tamine synthetase (GS). GS is
verantwoordelijk voor de assimilatie
van NH3 in hogere planten. De to e-
name in de GS-activiteit  ging samen
met een toename in concentratie van
stikstof houdende producten in de
stofwisseling, zoals oplosbare eiwi t-
ten, vrije aminozuren en de verschi l-
lende vormen van chlorofyl
(bladgroen). Arginine, gluta maat,
aspartaat en glutamine vorm de het
grootste deel van de voorraad aan
vrije aminozuren in de naalden,
zowel in de veldpr oeven als in de be-
gassingsproeven. Deze resultaten
duiden erop dat hoge concentraties 
NH3 geassimileerd worden door de
naalden van de grove den en dat de
verhoogde GS-activiteit gebruikt kan
worden als een indicator voor o p-
name en assimilatie van NH 3 in de
naalden.

De activiteit in de naalden van
glutamaat dehydrogenase (GDH),
een ander enzym dat betrokken is bij
de assimilatie van NH 3, nam ook toe
na blootstelling aan NH 3. Deze toe-
name was meer gerelateerd aan de
grotere behoefte aan organische
verbindingen dan aan een direct
effect van de gas vormige lucht-
verontreiniging. Bloot stelling aan
NH3 verstoorde de voe dingsstoffen-
balans. De bloot stelling aan NH 3

veroorzaakte een significante af name
in de verhoudingen van K/N en van

P/N bij een to ename in de N-
concentratie.

Blootstelling aan NH 3 beïn-
vloedde eveneens de interactie tu ssen
spruit en wortel. De toename in de
voorraad aan stikstof componenten in
de spruit kan zowel de op name van
ammoniun (NH 4

+) door de wortel
verminderen als het transport van de
wortel naar de spruit. Dit werd g e-
concludeerd uit een experiment
waarbij bomen werden bloot gesteld
aan gasvormig NH 3 en bemest via de
bodem met (NH 4)2SO4 (ammonium-
sulfaat) gelabeld met de stabiele
isothoop 15N. Daarnaast verminderde
de begassing met NH 3 sterk het aa n-
tal wortel toppen met m ycorrhiza. Dit
effect was eerder zicht baar dan effe c-
ten op fotosythese en groei.

NH3 veranderde de reactie van
de grove den op SO 2, O3 en een ver-
hoogde con centratie CO 2. Blootstel-
ling aan alleen SO 2 verminderde de
concentraties van N en chlorofyl- a in
de naalden en verminderde de acti v-
iteit van GS. Deze effecten van SO 2

werden voor een deel tenietgedaan
wanneer de begassing werd uitg e-
breid met NH 3. SO2 en NH3 tezamen
vergrootten de afname in de ve r-
houdingen K/N en P/N nog meer dan
dat de verschillende componenten dit
afzonderlijk deden. Daarmee werd de
voedingsbalans nog sterker  ve r-
stoord.
Blootstelling aan een combinatie van
NH3 en O3 verminderde de afname
van de mycorrhiza-infectie en de
toename van de GDH-activiteit dan
dat de afzon derlijke componenten dit
doen. NH 3 verminderde eveneens de
effecten van een verhoogde CO 2-
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concentratie: de bio massa van de
naalden en het percen tage droog-
gewicht namen minder sterk toe. Om
deze reden valt te verwachten dat de
stimulatie in de productie van bio-
massa door een verhoogde CO 2-
concentratie (het broeikas effect) ver-
mindert door de aan wezigheid van
NH3 in de atmosfeer. Ook de toe-
genomen wortel vertakking en
mycorrhiza-frequ entie door CO 2

namen sterk af wanneer NH 3 aan de
begassing werd toege voegd.

De sterke verstoring in de voe-
dingsstoffenbalans zoals deze o p-
treedt in de Ne derlandse bossen
wordt vaak toegeschreven aan de
NH3-depositie in de bodem en de
opname hiervan door de wortels als
NH4

+. De resul taten in dit proe f-
schrift tonen echter aan dat de NH 3

die direct wordt opgenomen en geas-
simileerd in de naalden een belang-
rijke oorzaak vormt voor de ve r-
stoorde voedings stoffenbalans.
Hoofdoorzaken hiervan zijn een
toename van de voorraad stikstof-
componenten in de naalden en een
afname van de m ycorrhiza-
frequentie. Deze laatste is verant-
woordelijk voor een vermindering
van de opname aan voedings stoffen
door de boom. De effecten van a t-
mosferische NH 3 zullen daardoor de
gezondheids toestand van de Nede r-
landse grove dennenbossen extra
verslechteren.


