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Inleiding
De hypothese dat een snelle opname van ionen uit een
voedingsoplossing door Phalaenopsis planten gepaard gaat
met een uitstoot van H+ ionen (daling in pH) is onderzocht.
Intacte planten zonder bark zijn na drie dagen in onbemest
water in 500 ml demi*water gehangen waarin K2SO4
opgelost is tot een EC van 1.5. De pH is aangepast naar
een pH van ongeveer 7. Al na één uur begon de pH te dalen.
Na 24 uur is een afname van de concentratie kalium ionen
gemeten. Deze concentraties zijn vergeleken met de
controle (tabel 1). Hieruit blijkt dat kaliumopname (mol L *1 )
300 keer hoger is dan de daling in pH na 24 uur.
Tabel 1. Daling pH en K ionen in oplossing na 24 uur

control
planten

H+ daling
(van pH)
mmol L*1
0
0.03

K+ opname
mmol L*1
0
9.00

K+ opname
mmol L*1 g *1 u *1
0
0.01

Vervolg proef
De snelste pH daling (1 tot 2 pH punten) in de oplossing was
al na 4 uur gemeten. Daarom is de proef weer uitgevoerd
bij twee EC*niveaus (1.5 en 4.5) en is de oplossing na 4 uur
geanalyseerd om te kijken of er ook opname van kalium is.
Dit was niet het geval. Na 4 uur was er geen kalium opname
mar er was wel een daling in pH met 1 tot 2 pH punten. De
daling in pH (meer H+ in oplossing) komt niet overeen met
een opname van K+ ionen. De daling in pH neemt wel toe
met wortel versgewicht (fig. 1).

Fig. 1 Verval in pH na 4 uur in afhankelijk van het versgewicht van de
wortel
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De resultaten zijn ook vergeleken met werk van Hwang et al.
(2009) en Zotz en Winkler 2013. Hwang ea 2009 vonden
tot 8 uur geen pH daling in de voedingsoplossingen, daarna
een daling van 1 tot 2 pH punten. De kaliumopname bij EC
1.6 na 24 uur was 2 mmol g*1 u*1. Dat is 200 keer hoger dan
Tabel 1 en daarmee onwaarschijnlijk hoog. Zotz en Winkler
2013 vonden opnames in de orde van 0.01*0.1 mmol L*1 g *1
u *1. Zijn vonden een duidelijke omwisseling van kationen
tegen zuurionen.

Conclusie
Er is een daling van de pH in de proeven en dit gebeurt
direct na het plaatsen van de planten in de oplossing. De
daling is gelijk ongeacht de concentratie van de oplossing.
Omdat de pH daling niet verklaard kan worden door opname
van kaliumionen, wordt gedacht aan:
• Het uitscheiden van organisch zuur. Een mechanisme
dat bij veel planten voorkomt en een rol kan spelen bij
het oplossen van ijzer en fosfaat en het vrijmaken van
veel sporenelementen.
Om de verschillen met bestaande literatuur te verklaren zijn
publicaties van Zotz en Winkler 2013 en Hwang ea 2012
vergeleken met onze uitkomsten. De publicatie van Hwang
wordt verworpen omdat de basisgegevens niet te vinden
zijn en de opgenomen hoeveelheden onwaarschijnlijk hoog
zijn. Zotz vindt overtuigend bewijs voor kationen
omwisseling, wij juist niet. Mogelijke verklaringen:
• Orchideeën groeien vaak in symbiose met mycorrhiza,
mogelijk beschikten de orchideen van Zotz en Winkler
over mycorrhiza.
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