GREENGROWING

WAT HUIDMONDJES DOEN MET DE
KWALITEIT VAN JOUW PLANT
HHW LV HHQ JHNHQG VFHQDULR MH ]LHW ELM GH EORHPLVW HHQ SODQW YRO EORHLHQGH HQHUJLH HQ EHVOXLW KHP
te kopen. Wanneer je de plant thuis echter op de vensterbank plaatst, gaan de bladeren en
bloePen al soPs na tZee dagen hangen. Wat deden Ze Iout" HabtaPu *ida\, onder]oeker aan de
Universiteit van Aarhus en partner in het GreenGrowing project, heeft de oorzaak achterhaald.
Bert Schamp
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Reactiesnelheid huidmondjes sturen
1X Ze Zeten dDt $%$ DDn de bDViV vDn dit Ienomeen ligt
NXnnen Ze dit miVVcKien ooN Sroberen voorNomen 2m de
reDctieVnelKeid vDn de KXidmondMeV oSnieXZ te VtimXleren
biM Koge 59-conditieV geeIt onderzoeNer +DbtDmX GidD\
tZee oSloVVingen
(en eerVte oSloVVing iV enten oS de ZortelV vDn een meer
reViVtent genot\Se 'it iV dXV een t\Se dDt ondDnNV de
vocKtige omVtDndigKeden een Koge $%$-concentrDtie NDn
DDnKoXden 'it NDn de conditie vDn de KXidmondMeV in ziMn
oorVSronNeliMNe VtDDt KerVtellen
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Meten van huidmondjes?
2m Ket gedrDg vDn de KXidmondMeV vDn dicKtbiM te NXnnen
beVtXderen gebrXiNte +DbtDmX GidD\ de blDderen vDn SotrooV ZDt Vilicone en nDgellDN 3lDnten Zerden oSgeNZeeNt
onder zoZel Koge DlV mDtige relDtieve vocKtigKeid en Zerden nDdien onder droge omVtDndigKeden geSlDDtVt 1Ddien
Zerden blDdVtDlen genomen 0et beKXlS vDn Vilicone en
nDgellDN Non een nDXZNeXrige NoSie vDn Ket blDd gemDDNt
Zorden die brXiNbDDr ZDV voor microVcoSiVcK onderzoeN
$l Vnel Zerd dXideliMN dDt biM SotrooV Ket geKDlte DDn een
beSDDld groeiKormoon nDmeliMN DbVciVinezXXr $%$  de
KXidmondMeV doet oSenen en VlXiten =o bliMNt dDt de lDnge
termiMn concentrDtie DDn $%$ veroorzDDNt door de Koge
59-conditieV biM oSNZeeN in de Verre Ket reDctievermogen
vDn de KXidmondMeV dDnig be±nvloedt 3lDnten DINomVtig
Xit Koge 59-conditieV KDdden een oSmerNeliMN lDgere
$%$-concentrDtie in Ket blDd
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