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1. I N L E I D I N G

Na meer dan een eeuw van onderzoek en onderwijs in voedings- en bemestingsvraagstukken, die zich bij de teelt van planten voordoen, behoeft geen begrip meer
gewekttewordenvoor het belangvan eenjuistemineraalvoorziening derplant. Men
kanwelvaststellen,datdevoorlichtingenhetonderwijserindemeervooruitstrevende
landbouwstrekenderwereldingeslaagdzijn omdetelershetbesef bijtebrengen, dat
het mogelijk en veelal ook wenselijk is om het voedingsmilieu van de plant door
kunstmatig ingrijpen te verbeteren, indien het nietin de optimale (althans in economischopzicht optimale)toestand verkeert.Hetvindenvandedoelmatigstewerkwijze
omdezeverbeteringtebereikenbereidtzoweldeteleralsdedoorhemtehulpgeroepen
voorlichters nog bij voortduring veel zorg. Telkens weer moet men ervaren, dat
bemestingsmaatregelenvrijruwzijn enlangnietaltijd tenvoiledoeltreffend. Het lijkt
niet teveelgezegd,dat een gebrekkige kennisvan het mechanismevan deopneming
der voedingsstofFen door de plant een van de redenen is, waarom men nog niet tot
nauwkeuriger voorspelling van demeststofbehoefte, demeststofweiking enhetmeststofrendement kankomen.Indienmennamelijkdefactoren,diebepalendzijnvoorde
overgang van de voedingsstoffen uit het milieu naar de plant of het plantenorgaan,
nietofmaar gebrekkig kent,kanmendebemestingsmaatregelen ooknietdoelbewust
richten op een goede werking van die factoren. Op grote schaal (en het heeft er de
schijnvan,datditnogintoenemendemategeschiedt)heeftmenzichtrachtentehelpen
door langsempirischewegrichtlijnen tevindenvoor eendoelmatigebemesting.Door
1
VERVELDE(67) isuiteengezet,datditempirischeonderzoekbepaalde tekortkomingen
heeft. OokTEORELL(64), handelend overpermeabiliteitsonderzoek,isvanmeningdat
er te veelnaar feiten en te weinignaar de grondslagen gekeken is.De fundamenteel
gerichte bestuderingswijze verdient daaromook voor het opsporen der betrekkingen
en wetmatigheden in het proces van de minerale voeding der plant een plaats. De
volgendestudiewiltrachtenindezegeesteenbijdrage televeren.
De studie is in een viertal delen gesplitst. Allereerst zal een uiteenzettmg worden
• gegeven van enige belangrijke feiten en van een theorie van LUNDEGARDH over de
zoutopneming.Dezetheoriewerdalsleidraadgekozenvoordeverderestudie.Daarna
zalhetverbandtussendeionairesamenstellingvandevoedingsoplossingendievande
buitenlaag der wortelsubstantie bezien worden. Vervolgens wordt een beschouwing
gewijd aan de physisch-chemische voorwaarden voor ionen-verplaatsmg door het
inwendigevan deeelofwortel.Dezebeschouwingistoegespitst ophetvindenvande
voorwaarden voor zoutaccumulatie, d.i. ophoping van zout tot een hogere concentratie dan de in de milieuvloeistof heersende concentratie. Daarbij zat de gedachte
voor dat eentheorie,dieditverschijnsel nietkanverklaren,niethetjuistebeeld geeft
van dewerkelijkheid. De gevonden wetmatigheden worden daarna toegepast op een
modelsysteem,datdeplantenwortelzogoedmogelijk nabij komt,endatookgebruik
maakt van enkele levensfuncties van de plant. Tenslotte worden de bestaande theorieen over zoutophoping tegen elkaar afgewogen.

*)Decursievegetallenverwijzennaardeliteratuurlijst.

2. DE MINERALEN EN DE PLANT
a. Enige belangrijkefeiten
Aan hetonderwerp van dezoutopname door levendecellen enlevendeorganen of
organismen zijn in de loop derjaren zeer veelproefnemingen, studies en geschriften
gewijd. Samenvattende artikelen en monografieen over dit onderwerp zijn ook niet
zeldzaam. Een samenvatting der verzamelde gegevens en naar voren gebrachte
theorieen kanopdezeplaatsdan ookzonder bezwaar achterwegeblijven. Zelfsishet
de vraag of een opsomming van alle gegeven theorieen verhelderend zou werken.
Vooreerst zijn er heel wat theorieen wereldkundig gemaakt, die naderhand de toets
dercritieknietkondendoorstaan.Verderbestaanerjuistophetterreinvanonderzoek,
dat betrekking heeft op het mechanisme der zoutopname, een aantal theorieen en
gedachtengangen van zeer bijzondere aard. Zij zijn er niet zozeer op uit om een afdoende verklaring te geven van de zouthuishouding van planten of plantendelen, als
welom een groot endikwijls op vernuftige wijze verkregen feitenmateriaal samen te
voegen enteordenen tot eenbevattelijke beschrijvende voorstelling. Als voorbeelden
zouden kunnen gelden de voorstellingen van VAN DEN HONERT (23), ARISZ (2) en
SCHUFFELEN (49).

Welkanhetnuttigzijn omenigefeiten,diealgemeenalsjuisterkendwordenendie
rechtstreeks verband houden met het onderwerp van deze studie, in het kort op te
sommen.
1. Een levende plant bezit een meer of minder krachtig ontwikkeld vermogen om
zoutenuiteenoplossinginzichoptenemenenteverzamelentoteenconcentratie,
dievoor sommigeminerale bestanddelen, b.v.K + enN03~, aanzienlijk hoger kan
zijn dan dein deoplossing heersendeconcentratie. Ookhet gehalte aan minerale
bestanddelen in het algemeen („asgehalte") isvaak hoger dan dat van demilieuoplossing.
2. Deze zoutophoping kan ook plaats vinden uit zeer verdunde oplossingen, mits
daarvan voldoende aan de plant ter beschikking staat. Het eenmaal opgenomen
zoutwordt door levendecellenmetgrotehardnekkigheid vastgehouden, ookwanneerzegebrachtwordenineenzoutvrijmilieu,b.v.gedestilleerdwater.
3. De door deverdamping veroorzaakte waterstroom door deplant heen kan enige
binnenwaartsezoutverplaatsingbewerkstelligen enzo,na „indikking"van deopgenomen zoutoplossing door deverdamping, een rol spelen bij de zoutophoping.
Dezerolisechternietwezenlijk,wantookbijnagenoegstils'taandeverdampingkan
de zoutophoping doorgaan.
4. Het blijkt niet noodzakelijk, dat de kationen en anionen uit een bepaalde zoutoplossinginaequivalentehoeveelhedenwordenopgenomen.Ditwijsterop,dat bij
deopnameeenkationnietgekoppeldisaaneenindeoplossingvoorkomendanion,
of omgekeerd.
5. Er zijn voor enige belangrijke minerale bestanddelen, b.v. K+ en CI", tot nu toe
geendwingendeaanwijzingen, datdeophopingzoumoetenwordenverklaard door
het opgaan van deze bestanddelen in bepaalde chemische verbindingen (b.v.
complexeverbindingen),waarbij het bestanddeelzijn eigen karakter zou verliezen
enerduseenvoortdurend concentratievervalvoordatbestanddeelinstandgehouden zou worden.
6. Bijdeopnamevanmineralebestanddelenmoetonderscheidwordengemaakttussen
enerzijds ionenopname door het plasma en anderzijds zoutophoping in plasmavrijeofnagenoegplasmavrije vacuolesenhoutvaten.Deopnamedoorhetplasma
kanmenzichvoorstellenalseenverwisselingsreactie,diespontaan,zonderenergie10

toevoer,verloopt. Voor deafgifte vanzouten aan devacuole of aan de houtvaten
ineenconcentratie,diehogerisdaninhetmilieu,moetosmotischearbeid verricht
worden. Het energieleverend proces verlangt onder normale omstaridigheden de
aanwezigheid van zuurstof.
7. De van een bepaalde ionensoort opgenomen hoeveelheden zijn in het algemeen
niet evenredig aan haar concentratie of aan haar activiteit in de milieuoplossing.
Ook deverhouding, waarin tweeionensoorten door deplant worden opgenomen,
ismaarzeldengelijk aandeverhoudingvanhaarconcentraties ofactiviteiteninde
omgevende oplossing.
8. De verdeling van een bepaalde ionensoort in de plant is niet gehjkmatig, zij verandert veelalook metdetijd. Erzijh ionensoorten, diezichvan deplaats af, waar
ze opgenomen worden, snel voortbewegen door de hele plant heen, b.v. K+, en
er zijn andere, die veel „trager" zijn, b.v. Ca + + . Deze laatste komen daardoor
relatief veelvuldigervoorin deopnemendeorganen, diemethetvoedingsmilieu in
aanraking zijn; de eerste daarentegen overheersen in de verder af gelegen „ontvangende"organen.
v
9. De gedachte, dat eenplant alshetwaredoelbewust eenkeuze maakt uit de door
het milieu aangeboden minerale bestanddelen, blijkt niet juist te zijn. De plant
brengt verschuivingen teweeg in de verhoudingen der opgenomen minerale bestanddelen, wanneer deze vergeleken worden met de in het milieu heersende verhoudingen. Deplant heeft echterniethetvermogenbepaaldebestanddelen, diein
opgeloste toestand aanwezig zijn, volledig teweren.
Vanzelfsprekend zijneroverdemineraalhuishoudingderplantveelmeerbijzonderheden bekend, dan uit deopgesomde en overwegend in negatieve bewoordingen gestelderegelszoukunnenblijken.Tochzoumen,bijdehuidigestandvanhetonderzoek,
devraagnaarheteigenlijke mechanismederzoutophoping inhoofdzaak innegatieve
zin moeten beantwoorden in de trant zoals dat hierboven geschiedde. Positieve antwoorden zouden, ondanks,het aan dit vraagstuk gewijde intensieve onderzoek, niet
meerdanaarzelend enhoogstwaarschijnlijk onvolledigzijn.Denegatieve antwoorden
zijn intussen zeer waardevol, omdat zein ieder gevalduidelijk maken, dat pogingen
ommetsimpelewettendezoutophoping tebeschrijven, nietgeslaagdzijn, althanshet
verschijnsel niet in zijn voile omvanghebben kunnen verklaren.
Deverhandelingenenstudies,waaringetrachtiseenpositiefantwoordtevinden op
bepaalde vragen, hebben veelal betrekking op proeven aan modellen of op beschouwingen omtrent hypothetische toestanden. Ze concentreren zich dikwijls op de verklaringvan eenbepaald aspectenblekenin hetverleden gewoonlijk een onvoldoend
bredebasistehebbenomophetzoveelveelzijdiger systeem,deplant, tekunnenworden overgedragen.
b. LUNDEGARDH'J theorie van de zoutophoping
De theorie, diehetmeestisafgerond en vrij zeker ook gebaseerd isop een breder
feitenmateriaal dan enigeanderetheorieover deophopingvanzouten door deplant,
isdievan LUNDEGARDH. BURSTROM(P),die eenwerkzaam aandeel had in het leggen
van de fundamenten dezer theorie,plaatste onlangs in een overzichtsartikel LUNDEGARDH'Svoorstellingenineenruimerverbandenkwamdaarbijtotdevolgendesamenvatting van de stand vanzaken. (Waar dat wenselijk was,is deze samenvatting aangevuld met gegevens, die meer in het bijzonder slaan op punten, die in het verdere
verloop van deze studie ter sprake komen.)
Menisheternagenoegovereens,dat deionenopname uithetvoedingsmilieu aan11

vangt met eenverwisselingvan de kationen en anionen uit het milieu tegen H-ionen en
OH-ionen van de buitenlaag van het protoplasma. Daar de zure eigenschappen van
het plasma de overhand hebben (LUNDEGARDH, 34), zal de kationenverwisseling overheersen. De ophoping van vrij (niet geadsorbeerd) zout kan door deze ionenverwisseling echter niet verklaard worden. Volgend op de verwisselings- (adsorptie-)phase
treedt ionentransport door het protoplasma op, gekoppeld aan een aeroob verlopend
stofwisselingsproces, en uitlopend op een ionenafgifte aan de vacuole-inhoud. Pas
deze ionenafgifte kan tot ophoping van vrij zout (kation + anion) aanleiding geven.
Het trapsgewijze verloop van de zoutaccumulatie wordt door een hele reeks van
onderzoekers voor allerlei biologische objecten in verschillende modificaties als juist
aanvaard.
De adsorptie als eerste stap van het gebeuren is niet gekoppeld aan een stofwisselingsverschijnsel. De erbij optredende ionenverwisselingen staan onder invloed van
electrische ladingen en verlopen in zodanige richting, dat gestreefd wordt naar een
ionenverdeling,diekenmerkend isvoor het Donnan-evenwicht (LUNDEGARDH, 32,34;
zie echter OSTERHOUT, 45). De kationenadsorptie verlooptjsnel naar een evenwichtstoestand en wordt gevolgd door een stadium met een meer geleidelijke ionenverplaatsing, hetgeen dan kan betekenen, dat een langzame afvoer vanuit de buitenste laag
van het protoplasma naar binnen toe plaats vindt. De kationenadsorptie blijkt onder
bepaalde omstandigheden omkeerbaar tezijn en zeisniet afhankelijk van de temperatuur ofvanzuurstoftoevoer (kan b.v. ook in een stikstofatmosfeer vlot verlopen). Dit
alles wijst er dus op, dat deze kationen-adsorptie vergelijkbaar is met die aan velerlei
niet-levende adsorbentia.
De anionen, die zichin het milieu van de wortel bevinden, worden niet op dezelfde
wijze gebonden als de kationen. De opnameverloopt van de aanvang af meer geleidelijk, enb.v.voor het phosphaation irreversibel. De temperatuurcoefficient Q 10is doorgaans voor de anionenopname groter dan voor de kationenopname (WANNER, 68).
Een en ander zou er op kunnen wijzen dat bij de anionenopname chemische omzettingen een grotere rol spelen dan bij de kationenopname.
De verklaring voor de ongelijkheid in gedrag van anionen en kationen zoekt
LUNDEGARDH {31,34) in het anionisch karakter van het cytoplasma. Dit bevat volgens
hem een betrekkelijk klein percentage (10 -3 norm.) van eensterk zure, endus vrijwel
steeds volledig gedissocieerde component, naast een nog veel kleiner percentage
van een zwak basisch, OH-ionen afsplitsend bestanddeel. De resterende hoofdmassa der plasma-substantie zou in het pH-traject 3-9 niet gedissocieerd, neutraal
zijn. De zure component verleent aan het plasma een negatieve lading, die de adsorptie van kationen bevordert, echter het binnentreden van anionen belemmert.
Dat ondanks de aldus optredende relatieve schaarste aan anionen, die ook in de verder van dewand verwijderde lagen van het protoplasma geldt, toch de kationen en
anionen in aequivalente hoeveelheden in het vacuolevocht of in het bloedingsvocht
(van afgesneden planten) verschijnen, kan verklaard worden door aan te nemen, dat
een stuwende kracht de anionen door het protoplasma verplaatst. Deze stuwende
kracht is dat deelvan de stofwisselingsactiviteit, dat door LUNDEGARDH en BURSTROM
(39, 40) betiteld werd als „anionenademhaling". De feiten, die tot het onderstellen
van zulk een anionenademhaling leiden, zijn de volgende. De koolzuurproductie vertoont verband met de hoeveelheid opgenomen anionen (LUNDEGARDH en BURSTROM,
39; LUNDEGARDH, 31). Ademhalingsvergiften, zoals blauwzuur en aziden, verlammen
de anionenopname geheel, maar leggen slechts een deel der ademhaling stil (LUNDEGARDH en BURSTROM, 41). Het ongevoelige deel der ademhaling, de „grondademhahng ,staatblijkbaar losvan deanionenopname. Dewelgevoelige anionenademhaling
ismetalleenbepalendvoordeanionenopname(blijkenshetfeit,datbelemmering ervan
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tevens de anionenopname verkleint), maar ook doet omgekeerd een verhoogde
anionenopname deademhalingtoenemen (LUNDEGARDH,31; VAN EIJK, 15), hetgeen
door sommigeonderzoekersbevestigdwerd aan andere objecten danwortels.
Niet onvermeldmagblijven, dat LUNDEGARDH'Stheorieover de„anionenademhaling" vrijwel van
deaanvangafaanernstigecritiekheeft blootgestaan vandezijdevan STEWARDenenigemedewerkers
(55,57), bij welke critiek zich HOAGLAND (21,18) aansloot. Zij maakten vooral bezwaar tegen de
gedachte, dat in het bijzonder de anionenopname gekoppeld zou zijn aan een bepaald deel van de
aerobeademhaling.Ook dekationen moetenzulkeenverbandvertonen (HOAGLAND en BROYER, 19),
terwijl debeinvloeding derademhaling doorvariatiesindemineralesamenstellingvanhet milieu niet
via de anionensamenstelling, maar via dekationensamenstelling plaats heeft (STEWARD en PRESTON,
57). Alspositievebijdrage tot degedachtenwisseling wijzen dezeonderzoekers op hetnauweverband
tussen dezoutopnameendeeiwitsynthese.Hetmechanisme van dit verband is echter nooit verder
ontwikkeld dan tot een onbewezen speculatie (STEWARD, 58). In dit opzicht schijnt de theorie van
LUNDEGARDHaan dewinnendehand, omdat deze,blijkens hetnavolgende,weleenmechanisme voor
deanionenademhaling geeft.

Voor het begrijpen van de wijze, waarop de anionenverplaatsing aan een ademhalingssysteem gekoppeld is,wijst LUNDEGARDH op de waarschijnlijkheid, dat een
valentiewisseling van Fein een ijzerhoudend ademnalingsenzymin het spelis.Deze
oxydatie of reductie kan als volgt tot anionenverplaatsing leiden:

Hierin stelt s een electron voor. Wordt het enzym met de geoxydeerdehaeminegroep onder dejterker reducerende omstandigheden van het inwendige van de_cel
gebracht, dan zal reductie optreden, waardoor een anion vrijkomt (ROBERTSONen
WILKINS, 48). LUNDEGARDH(34) meentzelfs,dat de verplaatsingvande haeminegroep
onnodigis; deelectronenenanionenzouden alshetwarevan groep tot groep overspringenbijafwisselendeoxydatieenreductievannaastelkaarliggendegroepen.
In het inwendige van de eel of wortel kunnen de opgehoopte anionen het protoplasmaverlaten, geholpendoor denegatievelading,diehetprotoplasma heeft t.o.v.
het vacuolevocht of het bloedingsvocht (LUNDEGARDH,34,biz. 116). Daar anionen
nietopzichzelfkunnenvoorkomenmoetenkationenvolgen.Datkunnenmetaalionen
zijn,of, bijeentekortdaarvan,ookwaterstofionen.Weliswaaris voorhetaantrekken
van de kationen naar het vacuolevocht overwinning van de inwendige grensvlakpotentiaalnodig,maardezepotentiaalheeft een kleinerewaardedandie aande buitenwand.Deoorzaakisdezurereactievanhetcelvocht,nogverhoogddoordevorming
vanorganischezurenenkoolzuur (LUNDEGARDH,34, biz. 117).Dekationenophoping
verlooptbijdezevoorstellingdus passief,zij wordtgedrevendoorde anionenophoping.
Voorwaarde voor dit mechanismeis,dat deverplaatsingskanalen van anionen en
kationen door hetplasma heenvanelkaar gescheidenzijn, hetgeennietin strijd zou
zijn rnetdegebruikelijke voorstellingenomtrentdestructuurvanhetprotoplasma.
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3. HET VERBAND TUSSEN DE IONAIRE SAMENSTELLING VAN
DE MILIEU-OPLOSSING EN DE BUITENLAAG VAN DE
CEL- OF WORTELINHOUD
a. Algemeen .
HetDonnan-evenwicht,datinnavolgingvanLUNDEGARDHalsuitgangspunt zalwordengenomenvoordeverklaringvandeaandewortelwand optredendewisselwerking
tussen het milieu en de wortel, heeft reeds vanaf de tijd, dat DONNAN (12,zie ook
BOLAM, 5) de betekenis ervan herkende, veel aantrekkingskracht uitgeoefend op
biologen. De reden hiervoor is ongetwijfeld het feit, dat bij het Donnan-evenwicht
eenverschijnsel optreedt, datjuist in debiologie omverklaring vraagt, nl. een ongelijkmatigeionenverdelingtussentweeruimten.Eensysteem,dat,vaneen gelijkmatige
ionenverdeling uitgaande, streeft naar het bereiken van een Donnan-evenwicht, zal
ionenophopingmoetenvertonen.
.
'
Toch zijn de hooggestemde verwachtigen, diemenvan destudievanhetDonnanevenwicht koesterde, niet invervulling gegaan. Zo heeft in deeerste plaats deionenophoping in de adsorptie-ruimte van het Donnan-evenwicht, zoals in de volgende
paragraaf zalblijken, slechtsbetrekking opdeionensoorten vaneenbepaaldladingsteken. Deionen met het andere ladingsteken worden slechts toegelaten in verlaagde
concentratie;ditdusinafwijking vanwat onder 2.a.6 over dewerkelijke toestand in
plantaardige organen werd opgemerkt (hetzelfde geldt ook voor dierlijke organen).
Bij de zoutophoping door deze organen kunnen nl. ionen van beide ladingstekens
tegelijkertijd geconcentreerd worden, alishet niet nodig,dat ditvoorbeidein aequilente hoeveelheden geschiedt. Een tweede tekortkoming van het Donnan-evenwicht
heeft men gezienin het feit, dat ionenvan gelijke valentie in het Donnan-evenwicht
ook gelijke verdelingsverhoudingen vertonen, terwijl dat in de plant niet zo is (zie
b.v. BUNGENBERG DE JONG in het leerboek van KONINGSBERGER en REINDERS, 26,
biz.197).Tenslotte heeft men ook als bezwaar van het toepassen van het Donnanevenwichtgezien,dateenplantaardig orgaankennelijk geensysteeminevenwichtis.
Hoe al dezebezwaren terijmen zijn methet uitgangspunt, datde Donnan-theorie
waardevolle bijdragen kan leveren tot het begrijpen van demineraalhuishouding der
plant, zal door het verdere verloop van deze studie blijken. Maar welkan nu reeds
gezegd worden, dat de verdere beschouwingen zullen leren, dat er inderdaad geen
jfeitelijk Donnan-evenwicht bestaat, doch dat de wetmatigheden van het evenwicht
geschiktzijn voorhetbeschrijven van deionenverdeling tussenhet milieuendeallerbuitenste laag van de eel- of wortelsubstantie. Naarmate de afstand van een punt
binnen de eel of wortel tot die buitenlaag groter is, zal de toestand daar ter plaatse
sterker afwijken van de toestand in de allerbuitenste laag,juist omdat de eel en de
wortel geen systemen in evenwicht zijn. Elke analyse-methode, waarbij monsters
substantie betrokken zijn, diezich op enigeafstand van debuitenlaag bevonden, zal
alleen omdieredenaluitkomstenleveren,dienietbeantwoorden aandeverwachtingen,diemenopgrondvanhetveronderstellenvaneenDonnan-evenwichtzouhebben.
Daaruit.volgt dan, dat het bepalen van de ionenverdeling door chemische analyse,
bij de bestaande mogelijkheden, vrijwel zeker geen aanwijzingen zal kunnen geven
overhet al ofnietvervuld zijn vandekenmerken vaneen Donnan-verdeling.
^ Daardusdebepalingvan het opvallendste kenmerk der Donnan-evenwichten, de
ionenverdeling, in het gevalvan plantencellen of plantenwortels moeilijkheden oplevert, dienauwelijks te omzeilenzullenzijn, ishetverheugend, dat LUNDEGARDH erin
beginsel in is geslaagd om een ander kenmerk, nl. de membraanpotentiaal, als her14

kenningsmiddeltegebruiken.Dezepotentiaaltreedtopinhetscheidingsvlakderbeide
voorhetDonnan-evenwichtkarakteristiekeruimten endegroottevandezepotentiaal
is een ondubbelzinnige maat voor de verhouding der ionenconcentraties ter weerszijden van het grensvlak. Met LUNDEGARDH'S methode lukt het bij benadering, om
dezepotentiaal zodanig temeten, dat daarbij alleen detoestandjuist ter weerszijden
vanhetgrensvlakeenrolspeelt.Demogelijkhedenzijnhierbijdusbelangrijkgunstiger
danbij hetrechtstreeks metenderionenverdeling. LUNDEGARDH(32) toondeaan, dat
dit grensvlak samenvalt met de buitenkant van het protoplasma, dus niet met de
cellulosewandvandewortel.Hetprotoplasmavertegenwoordigt daneenvandebeide
ruimtes van het Donnan-evenwicht. Daar echter in de komende beschouwingen
dikwijls met vereenvoudigde modelvoorstellingen gewerkt zal worden, zal over het
algemeendemeerneutraleaanduidingeel-ofwortel-„substantie"gebezigdworden.
Behalvedebeidegenoemdeaspecten,deionenverdelingen de membraanpotentiaal,
heeft detheorievan het Donnan-evenwicht nogeentweetal anderekanten, diebij de
studie van het evenwicht.zelf gewoonlijk stilzwijgend worden voorbijgegaan, maar
die bij toepassing op biologische objecten tbch aanzienlijke gedachtenverheldering
kunnen brengen ten aanzien van enkele meningen en voorstellingen, die afkomstig
zijn uit oudere theorieen, doch thans niet meer voldoen. Het eerstedezer aspecten is
de in de Donnan-theorie verankerde gedachte, dat de ionenophoping toegeschreven
moet worden aan de aanwezigheid van andere ionen van het tegengestelde ladingsteken. Wil men deze ophoping aanduiden met dealgemene term „adsorptie", dan is
daar geen bezwaar tegen, mits men bedenkt, dat deze adsorptie nu een zeer nauwkeurigomschreven oorzaak enmechanismebezit. Hierop tewijzen isniet overbodig,
want men kan nog verschillende verhandelingen over ionenopname vinden, waarin
gesprokenwordtoveradsorptievannietnaderomschrevenaardaaninwendigeoppervlakken, dieer dan voorverantwoordelijk zou zijn, dat in het inwendigevan eeneel
of een orgaan voor een bepaalde component een lagere concentratie, c.q. activiteit,
heerstdaninhetmilieu.Dein standgehouden gradientvandeconcentratie ofactiviteit zou dan de opname bewerkstelligen. Men kan deze gedachte b.v. aantreffen bij
BOYSEN JENSEN (6,biz. 146),bij THOMAS(65,biz. 89)in navolging van STILES,en bij
NELSON (43,biz. 301).De bestudering van het Donnan-evenwicht heeft geleerd, dat
er weldegelijk ook opname kan plaats vinden, wanneer deconcentratie of activiteit
inhetinwendigehogerisdaninhetmilieu,zoalsopbiz. 18 vooreenaandeDonnan-i
theorie ontleend geval zal worden beschreven. Het onjuiste van de aangehaalde gedachtegangis,datmennaastdeeigenlijkeadsorptie,diedusverarmingvanhetmilieu
enverrijkingvanhetadsorbens(deeelofwortel)bewerkstelligt,alshetwarenogmaals
eeninwendigeadsorptielaatplaatsvinden,indittweedegevalnl.binnendeinwendige
ruimteaanbepaalde„oppervlakken", waardoor dandezeruimtealsgeheeleenlagere
effectieve concentratie zou krijgen.
y Hettweedevandebedoeldeaspectenvan het Donnan-evenwicht is het feit, dat de
ophoping van ionen, de adsorptie dus, een ruimtelijk karakter heeft en dus niet beperkt istot oppervlakken. Menmoetbedenken, dat aan het grensvlak inderdaad een
scherpe overgangvoorkomt, zodat daar deverschijnselen dikwijls sterk opvallen. De
wijze, waarop ionen door de oppervlakkige lagen van het adsorbens worden aangetrokken en vastgehouden, wijkt echter niet af vandewijze,waaropdeeenmaalopgenomen ionen door de telkens weer verderop gelegen lagen worden aangetrokken en
vastgehouden, gesteld natuurlijk, dat de ionen in beginsel toegang hebben tot deze
binnenwaarts gelegenruimte.Degedachtentegenstelling tussen oppervlakte-adsorptie
enruimtelijke adsorptieligttot opzekerehoogteooktengrondslagaancritiekvande
zijde van UMRATH, die LUNDEGARDH te bestrijden kreeg(33).
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b. Het Donnan-evenwicht
HetDonnan-evenwichtwerdvoorheteerstbeschrevenvooreengeval,waarbij twee
electrolytoplossingen van elkaar gescheiden waren door een membraan, dat een
bepaalde ionensoort uit een der beide oplossingen niet doorliet. In het algemeen
kunnen zulke gevallen zich voordoen bij de aanwezigheid van kolloidale ionen.
Scheidt men b.v. een oplossing van het natriumzout van een kolloidaal sterk zuur
HZ,welkzoutdusgesplitstisinNa-ionenenZ-ionen,doormiddelvaneenmembraan
vaneentweedeoplossing,diegeenNaZ,maarwelNaClbevat,danzullendeZ-ionen
gedwongenzijnbinnendeeersteoplossing(inhetvervolginwendigeruimte, i-ruimte
of adsorptieruimte te noemen)te blijven. Ter willevan deelectrische neutraliteit zal
nueengelijkeconcentratieaanNa-ionen eveneensbinnendei-ruimtemoetenblijven,
ondanks dat dezezich weldoor het membraan zouden kunnen bewegen. De Na- en
Cl-ionen, die zich buiten het membraan (in de buitenoplossing, de b-ruimte of, in
verband met deplant, in het milieu) bevinden, kunnen zichechter welbinnenwaarts
bewegeneninderdaad blijkt dezeverplaatsing optetreden.Echter verloopt diezoutbeweging (beide ionensoorten bewegen zich ter wille van de electroneutraliteit in
aequivalente hoeveelheden door het membraan) niet zo ver, dat deconcentratie aan
Cl-ionen in de i-ruimte gelijk wordt aan diein de b-ruimte. De zoutbeweging komt
tot stilstand, zodra het ionenproduct voor NaCl in dei-ruimte gelijk isaan dat in de
b-ruimte. Aan dat ionenproduct in de i-ruimte dragen ook de reeds aanwezige Naionenvanhetkolloidalezoutbij. Indiendusophetogenblik,datde zoutverplaatsing
totstilstand komt,deionenverdelingalsvolgtzouzijn (NaClisindei-ruimte binnengedrongen tot een concentratie z)
b-ruimte

i-ruimte
Na+

componenten
concentraties,

•Or

Na+

ci-

A+z

dangeldt
(A+z)z = c2(3.b.l).
Daaruit blijkt, datzkleinerisdan c,dus dat deCl-ionen alshet wareuit de i-ruimte
geweerd worden.Anderzijds isA+z groter dan c,m.a.w.deNa-ionen komen in de
i-ruimte ingroter concentratievoor dan indeb-ruimte.Uit verg.3.b.l kanz worden
opgelost:
z=

A + V A2 + 4c2

(3.b.2).

Beschouwingvandezebetrekkingleert,datznaderttotc,indienA verwaarloosbaar
istegenover c, d.w.z. indienA zeer klein is of indien czeer groot is. Daartegenover
nadert ztot nul,indien het omgekeerdehet gevalis,dusA zeergroot of czeerklein.
Erkanduswordenvastgesteld,daterrelatiefveelNaClindei-ruimtezaldoordringen,
indiendeconcentratievanhetkolloidalezout kleinofdeevenwichtsconcentratie van
NaClindebuitenoplossinggrootis.InhettegengesteldegevalzalweinigNaClbinnendringen.
Voor een gemakkelijke gedachteformulering in eenverderstadiumvandezestudie
hjkthetnuttignureedsenigebegrippenvastteleggenentebenoemen.Bijdebestudenng van deplantenwortel draait dehelebeschouwing omhetgedragen deaard van
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de kolloidale ionensoort Z". Deze ionen zullen daarom aangeduid worden als de
„eigen" ionen. Deze eigen ionen verlangen de aanwezigheid van een aequivalente
hoeveelheid tegengesteld geladen ionen; deze hoeveelheid zal aangeduid worden als
„begeleidende" ionen. Naar hun aard komen deze begeleidende ionen overeen met
watmenindekolloidchemieverstaatondertegenionen;dezetermisechter opzettelijk
vermeden, omdat daarbij veelal gedacht wordt aan een oppervlakte-adsorptie. Het
binnengedrongen electrolyt (in bovenstaand voorbeeld eenzout, doch dat behoeft in
algemene gevallen niet steeds een zout te zijn) zal worden aangeduid als „extra"
electrolyt, in het behandelde geval dus bestaande uit „extra" Na-ionen en „extra"
Cl-ionen.DebegeleidendeNa-ionenendeextraNa-ionenverschillen vanzelfsprekend
ingeenenkelopzichtvanelkaar,het onderscheid isalleen formeel.
Dezojuist gevondenregelskunnennualsvolgtwordenuitgedrukt:isdeconcentratie
dereigen ionen hoog^ofisdeelectrolytconcentratie indebuitenoplossing laag, dan zijn
erweiniggxtraionen.Isdeconcentratiedereigenionen laagofdeelectrolytconcentratie
indebuitenoplossinghoog,dannadertdeconcentratiederextraionentotdieindebuitenoplossing.
ZoweldeNa-ionen alsdeCl-ionenzijn terweerszijdenvandemembraanindeevenwichtstoestand in ongelijke concentratie aanwezig. Dit brengt met zich mee, dat ter
plaatse van de membraan een electrische potentiaalsprong aanwezig is, waarvan de
grootte in Volt volgens de formule van NERNST is
E==

~TXn [Na^ = Tln IciTb

(3 b3)

-

-

In deze betrekking is R = gasconstante = 8,316 joule, T— absolute temperatuur,
F= Faraday = 96501 coulomb, terwijl met [ ] concentraties aangegeven zijn. Het
voortekenvanEheeft betrekkingopdepotentiaalindei-ruimte.Wanneerdeverhouding der ionenconcentraties wordt aangegeven met v,kan ook geschreven worden
E = ^-lnv
(3.b.4).
F
De definitie van v iszodanig, dat daaronder verstaan zal worden de concentratieverhouding voor eenwaardige kationen enwelcone,b-ruimte/conc.i-ruimte.Zegeldt
ookvoortweewaardigeionensoorten, mits dewortels hunner concentraties genomen
worden (verg. 3.b.ll). Door deze definitie kan de in de formule van NERNST voorkomendevalentie nin verg. 3.b.3 en 3.b.4 worden weggelaten.
De grootte van vkan gevonden worden door oplossen van
v2 + - v- 1= 0

(3.b.5).

Zou de boven beschreven proef herhaald worden, doch nu met aanvankelijk HZ,
vollediggedissocieerdtotH+enZ~,indei-ruimte,danzouer,behalvebinnendringing
van ionenparen NaCl, ook nog ionenverwisseling door de membraan heen .plaats
vinden. Bijdieverwisseling treden danevenveel H-ionen naar buiten alser Na-ionen
boven de hoeveelheid, die als ionenpaar verplaatstwordt,binnendringen.Indeevenwichtstoestand bevindenerzichthans ookionenparen HC1indeb-ruimte.Het evenwichtwordt ooknuweerbereiktbij gelijkheid vanionenproducten, waarvan erthans
tweetypenzijn,nl.voorhetionenpaarNaClenvoorhetpaarHC1.Isdeionenverdeling
bij de evenwichtstoestand als volgt
17

i-ruimte

b-ruimte

componenten

z-

Na+

H+

Cl-

concentraties

A

yi

y*

z

Na+

H+

ci- .

Cl

c2

Cx+C2

dan geldt
•yxz =
en

^i^+cj

(3.b.6)

y2z = c2 (q+ca)

(3.b.7)

enter willevan de electroneutraliteit
Jl+72 = ^

+z

(3.b.8).

De ionenverdelingscoefficient
Cj _ £2 _

yx

y*

z
Ci+C2

(3.b.9)

is weer,juist zoals boven, bepalend voor de membraanpotentiaal volgens vergelijking
3.b.4. De grootte van v kan in dit geval gevonden worden door oplossing van de
vergelijking

v2 +

C

1+ CS

v-1 = 0

(3.b.l0).

Uit dezevergelijking blijkt, dat v< 1;volgensverg. 3.b.9 isdusyx > cxeny2 > c2,
d.w.z.dekationenkomenindei-ruimteinhogerconcentratievoordanindeb-ruimte.
Het omgekeerde geldt voor debeweeglijke anionen. De ongelijkheid der ionenverdeling,diehaaruitdrukkingvindtindewaardevanvenindegroottevandemembraanpotentiaal, neemttoenaarmateA, deconcentratie der eigenionen,groter isen naarmate de somvan cxen c2,deelectrolytconcentratie in de buitenoplossing, kleiner is.
Een en ander volgt gemakkelijk uit verg. 3.b.l0. De boven gegeven regels voor de
concentratie der extra ionen blijven onveranderd geldig. Dieextra ionen bestaan nu
uit Na + en H + als positieve en CI- als negatieve ionen. Ook debegeleidende ionen
zijn nu van tweeerlei soort: Na+ en H+.
Inhetzojuist behandeldevoorbeeld kan alietsherkend wordenvaneenmechanisme,datbepaalde
kenmerken gemeenheeft met dezoutopname door planten:eenkolloidaal zuur, dat in aanraking
wordtgebrachtmeteenzoutoplossingendatnainstellingvanhetevenwichtgedeeltelijkverzadigdis
metkationenvandatzout,terwijl daarnaastnogeenzekerehoeveelheidvandatzoutalsextrazout
isopgenomen.DaartegenoverishetmilieurijkergewordenaanH-ionen.Erisookovereenstemming
doorhetfeit,datdemetaalionenvanhetzoutindei-ruimteinhogereconcentratieaanwezigzijndan
in hetmilieu.Echter geldt,integenstellingtot deplantenwortel, voor deanionenhetomgekeerde.
Ditis,zoalsindevorigeparagraafreedswerdvermeld,danookalsbezwaartegenhettoepassenvan
deDonnan-theorieopdeionenopnamedoorplantenaangevoerd.

Wanneereranderedaneenwaardigeionenhunintrede doenin het Donnan-systeem,
blijft hetgeen gezegd is over de karakteristieke ionenverhouding v en de daarmee
volgens verg. 3.b.4 samenhangende membraanpotentiaal van kracht. Echter komen
de concentraties van alle tweewaardige ionen onder het vierkantswortel-teken, die
van de driewaardige ionen onder het derdemachtswortel-teken enz. Zouden b.v.
Ca + + enH+ alskationen naastelkaarineenDonnan-systeemvoorkomen,dangeldt
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[H+]b

V[Ca++] b

wi^vm^^*

(3 b,11)

- -

Een en ander heeft tot gevolg, dat de verdeling der tweewaardige ionen aan weerszijden van demembraan een andereisdan dieder eenwaardige. In het boven behandeldegevalvan negatieve eigen ionen zullen detweewaardige kationen sterker in de
i-ruimte opgehoopt worden dan deeenwaardige. Isdeverdelingsverhoudingvoor de
eenwaardige ionen b.v. 0,2, dan is die voor de tweewaardige 0,22 = 0,04. Anders
gezegd:detweewaardige kationen worden intensiever geadsorbeerd dan de eenwaardigekationen.
Vermeldzijnog,dathetbestaanvaneenDonnan-evenwicht niet noodzakelijkerwijs
deaanwezigheidvaneenmembraanvereist.Ookwanneerdevrijebewegingvanionen
verhinderd wordt door andere krachten, b.v. de zwaartekracht, adsorptiekrachten,
roosterkrachten e.d., zijn devoorwaarden voor het optreden van een Donnan-evenwicht vervuld. Ook moet nog worden opgemerkt, dat de eigen ionen zeer wel ook
positief geladen kunnen zijn. Dan worden anionen in dei-ruimte opgehoopt volgens
soortgelijke regels als hierboven voor de kationen werden gegeven. De membraanpotentiaal is dan positief.
c. Deplantenwortel ende Donnan-theorie
Dezeer belangrijke onderzoekingen van LOEB (29) aan eiwithoudende systemen,
waarvan hij vele eigenschappen quantitatief kon beschrijven met de regels van het
Donnan-evenwicht, deden ookindeplantenphysiologie enin debemestingsleer haar
ivloed gelden en een tijdlang had men goede verwachtingen, dat de mineraalhuishoudingvan plantencellen en-organen goeddeelsmet behulpvan de Donnan-theorie
zou kunnen worden opgehelderd. Dit blijkt b.v. uit de aandacht, die KOSTYTSCHEW
(27)aan de Donnan-theorie en haar toepassing besteedt. Naarmate echter meer en
meer experimentele feiten over ionenverdelingen bekend werden en deze getoetst
werden aan de criteria van het Donnan-evenwicht, bleken er ook meer punten van
afwijking tezijn,waarvaninparagraaf 3adevoornaamstegenoemdwerden.Pogingen
omaandebezwarentegemoettekomen,metvolledighandhavenvandegedachtevan
een Donnan-evenwicht, b.v.van BRIGGS(7),bleken niet levensvatbaar.
Het tweedecriterium, dat men kan gebruiken voor het toetsen van een Donnanionenverdeling: de membraanpotentiaal, is in de plantkunde lange tijd veronachtzaamd.Welzijn er door een aantal onderzoekers potentiaalmetingen verricht, waarvan het nu wel vaststaat, dat membraanpotentialen erin betrokken waren, doch dit
werdindemeestegevallennietonderkend.Ookdeopzetvandemetingenliet dikwijls
zeerveeltewensenover.Zokon HELLINGA(17)eenaanzienlijk aantal onderzoekingen
over electrische verschijnselen aan planten of plantenorganen vermelden, die onderlingzeertegenstrijdige uitkomsten teziengaven.Zelfsopdevraag, ofbepaalde organent.o.v. andere eenpositieve ofnegatieveladinghadden,werden zeer verschillende
antwoorden gegeven.Deredenen daarvoor zijn ten deledoor LUNDEGARDH (37,biz.
258-263) opgesomd: het onderling verwarren van de lading van het milieu of het
plantenorgaan, het gebruik van ongeschikte electroden of van electroden met een
ondefinieerbare of niet reproduceerbare contactpotentiaal, het onjuist interpreteren
van de gemeten potentialen als diffusiepotentiaal of als electrostatische ladingsverschillen.Aandezeopsommingzounogtoegevoegd kunnenworden:hetverwaarlozen
vanpotentiaalverschillen, dienietdoor het plantenorgaan, maar door demeetopstellingveroorzaakt worden, b.v. het gebruik van twee ongelijke electrodes.
LUNDEGARDH'Sbeschouwingenoverwortelpotentialenhebben aanzienlijkverhelde19

rend gewerkt,terwijl ookaandedoorhemtoegepastemeettechniek geentheoretische
bezwaren van belang kleven.Weiheeft obk hij aanvankelijk degemeten potentialen
nognietgeheelalsDonnan-potentialen herkend. Zospreekthijin 1940(31) nogover
eenNERNST-potentiaal,dieveroorzaaktwordtdooreenverschilin H-ionenconcentratie ter weerszijden van dewortelwand. Plaatst men een wortel in een oplossing van
een mineraal zuur, dan zal bij de door LUNDEGARDH gevolgde wijze van potentiaalmetinghet potentiaalverschiltussen debuitenlaag vandewortelinhoud enhet milieu
gevonden worden; dit moet volgens de formule van NERNST de waarde hebben

Daarin is [H+]b dan de H-ionenconcentratie in de zuuroplossing, waarvan men de
sterktekanlatenvarieren.Onderdezeomstandighedenzou,bijdedoor LUNDEGARDH
ontwikkelde gedachtengang, [H+]i, de H-ionenconcentratie binnen de wortelwand,
nagenoegconstant zijn. Dit uit zichdaarin, dat Ebij wisselende sterkte van de zuuroplossing een lineaire functie van de pH van het milieu is met een evenredigheidscoefficient, die gelijk is aan de bekende 58mVper pH-eenheid bij 20°C. Datditin
overeenstemming is met de veronderstelling, dat [H+]i constant is, blijkt uit degedaante, die vergelijking 3.C.1in dit geval aannesmt:
E = — In [H+]b + constante
t

(3.C.2).

RT
Decoefficient — bewerkstelligt, bijgebruik van hetjuistemaatstelsel,inderdaad een
verandering van E, die 58mVper pH-eenheid bedraagt.
Het bedoelderechtlijnige verband werd door LUNDEGARDH gevonden in het pHtraject van 3-5 (zuurconcentratie ongeveer N/1000 tot N/100000). Bij hogerezowel
als bij lagere pH-waarden buiten het genoemde traject werd de evenredigheidscoefficient (dehellingvandecurve,diehetverbandtussenEenpHgrafisch weergeeft)
kleiner dan 58mVper pH-eenheid, des te meer naarmate de pH verder verwijderd
was van het bedoelde pH-traject. Waren er ook metaalionen (een zout dus) in de
buitenoplossingaanwezig,danbeiinvloeddendezedepotentiaalzeerduidelijk.Volgens
LUNDEGARDHwasdithetgevolgvanhetverdringenvan H-ionen uitdei-ruimte door
metaalionen.Voordezeverdringing gebruikte hij eenbepaalde empirische adsorptieformule, waarmee de afhankelijkheid der resterende [H+]i van de metaalionenconcentratiebeschreven konworden.Werd deze,nu nietmeerconstante [H+];ingevuld
in verg. 3.C.1, dan bleek het verband tussen E en de logarithme der metaalionenconcentratieweerrechtlijnig temoetenzijn. Ooknutraden zowelbij hogealsbijlage
metaalionenconcentraties weer afwijkingen van het rechtlijnig verband op. LUNDEGARDHverklaarde dezeals stoornissen in de normaletoestand van het protoplasma
tengevolgevande,t.o.v. denormale toestand sterk afwijkende positieve of negatieve
ladingvandewortelinhoud.
IneenlaterepublicatievoertLUNDEGARDH(32)het Donnan-evenwichtinterverklaringvan deafwijking, diehet rechtlijnig verband tussen de potentiaal endepH vertoont bij lage pH-waarden. De afwijking bij hoge pH-waarden, bij sterk negatieve
lading van de wortelinhoud dus, zou het gevolg zijn van het feit, dat de positieve
(basische)ladingsplekken vanhetprotoplasma daneengroterolzoudengaan spelen.
HoewelLUNDEGARDH'Sgedachtengangopeenaantalpuntenverbeteringbehoeft, die
dan ook bij deverdere behandeling van dit onderwerp aan de orde zal komen, kan
toch nu al welgezegd worden dat deverbeteringen in hoofdzaak slechts betrekking
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zullen hebben op de theoretische interpretatie van de gemeten potentialen en op de
conclusies omtrent de aard der adsorberende substantie. LUNDEGARDH'S hoofdconclusie, nl. dat de potentialen een rechtstreeks gevolg zijn van een ongelijke ionenverdeling,blijft onaangetast. Ookzijnconclusiesaangaande dematevan ongelijkheid dier
verdeling zijn geheelaanvaardbaar, omdat hij zich daarbij steeds stelt op basis van de
gemeten potentiaal.
d. Interpretatie van wortelpotentialen
In een eerste mededeling van TENDELOO, VERVELDE en ZWART VOORSPUY (59)
werden enige potentiaalmetingen aan plantenwortels beschreven, alsmede de daarbij
gevolgdetechniek. De wijze van metenisnogmaals beschreven in een aan deze studie
toegevoegd Aanhangsel (biz. 86). De gedachte van LUNDEGARDH, om het verband
tussen de ionenconcentraties in de milieuoplossing en vlak binnen de wortelwand als
een Donnan-evenwicht en de optredende potentiaal als een membraanpotentiaal te
beschrijven, werd alsjuist erkend. De in zeer eenvoudige vorm gegeven quantitatieve
interpretatie van de potentiaal week echter in een tweetal opzichten af van die van
LUNDEGARDH. Niet uitsluitend de H-ionenverdeling werd beschouwd als potentiaalbepalend, maar ook de verdeling der overige ionen.Verder werdvoor het adsorptiemechanisme der aanwezige metaalionen geen van de H-ionenadsorptie afwijkend
proces aangenomen, doch er werd voor beide hetzelfde verwisselingsproces verondersteld. Ook LUNDEGARDH (35) achtte dit naderhand een verbetering. De voorlopige
interpretatie der verschijnselen was als volgt.
Verondersteld wordt, datdewortelzijn adsorptieve eigenschappen ontleent aan de
aanwezigheid van een hypothetisch wortelzuur HZ, dat in een concentratie A binnen
dewortelwand voorkomt. Dit zuur HZ en zijn anionen Z~zijn niet in staat de wortelwand te passeren en zij vervullen daardoor devoorwaarde voor het ontstaan van een
Donnan-verdeling.Dezeverdeling steltzich,inhet gevalvan een volledige dissociatie
van het zuur HZ, dan in zoals op biz. 18werd aangegeven. Twee gevallen kunnen nu
bezien worden.
1. Behalve het niet-diffunderende zuur HZ is er nog een beweeglijk zuur, b.v. HC1,
in het systeem aanwezig. Metaalionen ontbreken dus, daardoor is in verg. 3.b.l0
de waarde van cx gelijk aan nul. De verdelingsverhouding v kan nu gevonden
worden uit
v* +

- v-1 = 0
(3.d.l).
c2
Men kan nu het systeem in evenwicht laten komen met milieuvloeistoffen, waarin
HC1 in verschillende verdunningen voorkomt. De concentratie c 2 krijgt dus verschillendewaarden. Isdewaardevan c2klein,dan levertverg.3.d.l kleine waarden
van vop en dan kan de term v2in die vergelijking verwaarloosd worden. Er blijft
dan over
d v - 1= 0
of
v = ^2
(3.d.2).
c2
A
Voor de membraanpotentiaal ontstaat dan volgens verg. 3.b.4 de formule

£=^ln^f

(3.d.3).

Gezien de constante waarde van A, blijkt daaruit, dat bij de kleine waarden van
c 2 , waarbij verg. 3.d.2 opgaat (hoge pH dus) er een rechtlijnig verband zal zijn
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tussen depotentiaal en lnc2, dus ook tussen depotentiaal endepH. Het verband
iszodanig, dat depotentiaal debekende 58mVper pH-eenheid verandert, zodat
het adsorberende systeem zich als een ideale waterstofelectrode gedraagt. Bij de
lagerepH-waarden,waarbijverg.3.d.2niet opgaat, ontstaat eennaar dezurekant
steedsgroter wordendeafwijking vanhetrechtlijnig verband. Bijgroter wordende
c2wordt inheteerstelidvanverg.3.d.l demiddelsteterm klein;in het grensgeval
ontstaat v 2 - 1= 0, d.w.z. v= 1. Doordat vde waarde 1aanneemt, zal blijkens
verg.3.b.4 depotentiaal gelijk wordenaan nul. BijlagepH-waarden nadert vdus
asymptotisch tot 1 enE asymptotisch tot 0.
2. BehalveHZ enHC1 iser ook eenzout in het systeem aanwezig, gemakshalve b.v.
KC1.Nu iscxniet meer nul en deverdelingsverhouding v moet gevonden worden
uit de onveranderde verg. 3.b.l0. In dit gevalis het van belang te weten, hoe de
verhoudingvendepotentiaalzichgedragen,wanneerdezoutconcentratieverschillende waarden krijgt. Stel, dat gewerkt wordt met verdunningen van neutrale
KCl-oplossingen.Bijdewathogereconcentraties zal c2in verg.3.b.l0 nauwelijks
eenrol spelenendezeverg.neemtdan dezelfde vormaan alsverg.3.d.l, metdien
verstande, dat hetgeen daarbij voor de H-ionenconcentratie gold, thans voor de
K-ionenconcentratie geldig is.De potentiaal zaldus bij hogezoutconcentratie de
asymptotische waarde nulvertonen enzalbij steedslager wordende concentraties
neigen tot eenrechtlijnige afhankelijkheid van delogarithme van de KCl-concentratie, met in het grensgeval weer de bekende 58mV verschuiving bij een 10voudigeveranderingvandeKCl-concentratie.Ditgrensgevalzalechternietbereikt
worden, omdatbij lageKCl-concentratie dewaardevan c2eenrol gaat spelen. In
dezeverdunde oplossingen is vklein en mag de term v2in verg. 3.b.l0 weer verwaarloosd worden. Men vindt dan —•— v - 1 = 0 of v = * • 2 (3.d.4).
Ci+ c2
A
Maaktmenindezesituatiedezoutconcentratienogsteedskleiner,d.w.z.laatmen
cx naderen tot nul, dan nadert vtot de waarde -J, maar kan daar niet beneden
komen,zolangc2eenvastewaardehoudt.Zowelvalsookdemembraanpotentiaal
zullendusbij doorgaandeverkleiningvandezoutconcentratie der buitenoplossing
asymptotisch tot eenbepaaldewaardenaderen,welkewaardebepaald wordt door
deconcentratieA vanhetwortelzuur endoor deH-ionenconcentratie der buitenoplossing.Dit geeft dan ookeenongedwongen verklaringvandeafbuiging aande
zijde derverdunde zoutoplossing,zoalsdievertoond wordt door decurve,diehet
verband aangeeft tussen depotentiaal en de sterkte der zoutoplossing.
Hetgeen hier gezegd is voor verschillende verdunningen van KC1 bij constante
HCl-concentratie, gaat op volkomen dezelfde.wijze op voor verschillende verdunningen van HC1bij constante zoutconcentratie.
Samengevat,blijktdusbijhethypothetische wortelzuur wel de neiging aanwezig te
zijn om zich bij verandering van een bepaalde kationenconcentratie in het milieu te
gedragen als een voor dat kation „ideale" electrode, doch er kunnen verschillende
redenen zijn, waardoor dezeneiging niet tot uitingkomt. Bijhogeconcentraties van
een bepaald electrolyt neigt de potentiaal tot een asymptotische nulwaarde wegens
devereffening der ionenverdeling onderinvloed vanbinnendringend extra electrolyt.
Bijlageconcentratievaneenbepaaldelectrolytkanzichhet„ideale"electrode-gedrag
alleenmaar uiten ineenmilieu,waarin maar eenkationensoort aanwezigis,enditis
inhetalgemeenslechtsvoorH-ionenteverwezenlijken.
Het zich in dewortelbevindendewortelzuur,datindezevoorlopigevoorstellingals
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volledig gedissocieerd beschouwd werd, zalinwerkehjkheid met een s t e r k » " £
In een tweetal mededelingen gingen TENDELOO, VERVELDE en ZWART _ V « « W O T
(60 61)na welke wiizigingen dit in de theone noodzakehjk maakt. Niet de genele
hoeveehefd HZ J L bijnet Donnan-evenwicht betrokken zijn maar slechts het
gedTssodJrdegedeelteervin.Ditgedeelteisechternietconstant.Hethangtafvande
H-ionenconcentratie terplaatse,datisdusindei-ruimte.
wetten met elkaar in betrekking staan.

Met behulpvan dedissociatieconstanteK.van het^wortelzuuris tet i ^ % ™ * «
verband te leggen tussen het gedissocieerdegedeelte van HZ en de totale aanwezige
hoeveelheid A van HZ. Er geldt immers
v _ [Z-] [H+]>
(3.d.5).
K
~
A-[Z-]
Deverdelingscoefficient v kan gevonden worden uit de vergelijking
.£? = 0

(3-d.6),

J S S S S S S e n opdezelfde wijzealsdat bovenbeschrevenwerd.
Bij hoge e l e c t r o l y t c o n c ^ ^ ^
verwaarloosbaar klein,daardesomcx+ c2grootworcn. LKSovciu j
worden als
x

(v-l)(v + | ) =0
welke derdegraads-vergeUjking slechts^ J S S S r i T S i S t a B u t ^ ' o u i c o ^ r a ^ e T a i
volgt £ = 0. ven i? bereiken ^^^L^C^JylT^dT^mt
hetoverigedeelder

v „ c, , 0, «™iil * v o » « - » | ™ ™ „ , . o « b » r kltin w « d « . UKh« „ * = » * *rf de,
„,w ^ „s v- 0ofv= - , hetgeendustotdezelfdegevolgtrekkingen
vergelijking wordt dan gevonden- v a - v - 0 o t v ^.netgcc
leidtalsdevergelijkingen3.d.2en3.d.3.

^, ,
A • u;na Hatin dewortelslechtseenenkelzwakzuuraanwezigis,is
Ook deveronderstelhng, datin de^worteI:si* i
mogelijkheidom
vanzelfsprekendveelte^ J ^ B ^ ^ ^ S f f i « S r a t i e . enelkmeteen
ookgevallen,waarbijverschil^^
beschrijven, dat een
S S f i E S ^
^ s e l als adsVesysteem

is door d e ^ a m e n l i j k e i C ^ ^ ^ % n g b e p a a l t . of deze eigen ionen van vercentratie de h o ^ f ^ ^ i T i g c v L totaalconcentratie,vangeenbelangvoor
^ ^ ^ ^ f f ^ ^ f i ^ ' . ^ ^ ^ s a
Van de individuele zuren kunnen de

£^*?X^™^^°™>simpelweg bijelkaarworden

geteld voor het vinden van de hoeveelheid eigen ionen. De grootte van de gedissocieerde fractie van een bepaald zuur ishet product van de concentrate en de dissociatiegraad. Dedissociatiegraad van eenzwakzuur loopt van nagenoeg0tot vnjwel
1007 opin eenpH-traject, dat ca4pH-eenheden omvat.Dedissociatiegraad wordt
ook z°eeroverwegend door de pH bepaald; afwijkingen van het ideale gedrag en de
invloed van deionensterkte spelen in het gevarieerde mengselvan zuren slechts een
secundairerol.Zozalookdesomvandegedissocieerdefracties derindividuelezuren
vrijweluitsluitendeenfunctievandepHzijn.Indienernuvoldoendeverscheidenheid
in de aanwezigezuren is,d.w.z. voldoende spreiding in de dissociatieconstanten, zal
dezesomvrijgelijkmatigmetdepHveranderen.Hetiszellsinhetgeheelnietonredelijk, om het verband tussen de concentratie der eigen ionen in een zodanig mengsel
en depH rechtlijnig teveronderstellen. Noemt men de concentratie der eigen ionen
weerA, dan kanduswordenaangenomen, dat
(3.d.7).

A = Kx\o%ca-+ K2

Zelfs al zou over een breed pH-traject het lineaireverband niet geheel opgaan, dan
zalovereenbeperktdeelvanhettraject tochookeenietwatandersverlopend verband
zeer goed door een rechtlijnig verband kunnen worden weergegeven, mits de keuze
derconstantenKxenK%geschikt is. VERVELDE(66)pastedezegedachtetoeoppotentiaalmetingen,verricht inneutrale KCl-oplossingen enhij gafaan,hoe dezeconstantenKxenK2uitdeuitkomstenvandemetingenkunnenworden berekend. Door deze
beide constanten wordt dan het gedrag van het wortelzuur, voor zover betreft de
adsorptieveeigenschappen,tamelijk afdoende beschreven.Hetbleek,dat theoretische
potentiaalwaarden, die met behulp der gevonden waarden voor Kx en K2 werden
berekend, bevredigend overeenstemden met de gemeten potentialen. Een deel van
dealdusvergeleken potentialen is opgenomeninhetAanhangsel,biz.87.
Met dezevordering vandetheorie zijn intussen de theoretische kanten van deze
beschouwingswijze nog niet uitgeput. Deze zullen nu ter sprake komen.
e. Theoretischepotentiaalcurves
Indebovenaangehaaldemededelingenwerdendetheoretischebeschouwingennagenoeg beperkt tot ionenverdelingen en potentialen, die optreden in neutrale KCloplossingen. De experimentele gegevenswerden uitsluitend in deze oplossingen verkregen. In deze oplossingen zijn, zoals in alle waterige oplossingen, onvermijdelijk
H-ionen aanwezig, doch zij speelden een bijkomstige rol. Men kan ze echter wel
degelijk ook eenhoofdrol laten spelen,door nl.behalvedeconcentratieder K-ionen
ook die der H-ionen wisselende waarden te geven. Het zal blijken, dat dit belangwekkende gegevens oplevert.
De gelijktijdige wisseling van de concentraties der H-ionen en K-ionen zaleerst
wordentoegepastopeentheoretisch systeem,overeenstemmendemethetindevorige
paragraafbeschouwdemengselvanzuren.Erzullentheoretischeberekeningenworden
gemaakt van de te verwachten potentiaalcurves. In de evenwichtstoestand zal het
systeem er als volgt uitzien (in verband met de wisselende waarden van de pH is
veiligheidshalve ookrekeninggehoudenmet deaanwezigheid vanOH-ionen):
i-ruimte (wortel)
componenten

(ZT+Z2+.. ...+ZJ

concentraties

*!
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K+ H+ Or
Jl

72 ^%

b-ruimte (milieu)
OH- K+ H+ CI" OH*3

C

l

c

2

C

Z

C

i

Devraagisnu,hoegroot,bijeengegevensamenstellingvanhetmilieu,deconcentraties der verschillende componenten in dei-ruimte zullen zijn. Uit deze concentraties
volgt dan degrootte van deverdelingscoefficient v,en daaruit weerdegrootte E van
de membraanpotentiaal. Bij de berekening kan gebruik worden gemaakt van de
volgende betrekkingen.
£ = £?•= £• = £ ? = v
Ji

y?.

%

(3.e.l).

c4

Verder geldt
en

zx + z2 + zs = yx + j 2

(3.e.2)

cx + c2 = cz + Ci

(3.e.3).

Nahetgeenindevorigeparagraafwerdvermeld overdeconcentratiedereigenionen,
kan geschreven worden
z1 = K1logy2 + K2
(3.e.4).
Tenslotteis
en

y2 X Z 3 = tfwater = 10~ 14

. (3.e.5)

14

(3.e.6).

c2X ct = Kmter = 10~

Dehier gegeven betrekkingen zijn voldoende, ombij elkewillekeurige samenstelling
van het in bovenstaande schema aangeduide milieu de toestand in de i-ruimte te
berekenen. Het bleek het gemakkelijkst de berekening toe te spitsen op het vinden
van de verdelingsverhouding v, omdat daaruit immers enerzijds volgens verg. 3.b.4
gemakkelijk de grootte van de membraanpotentiaal berekend kan worden, terwijl
dan anderzijds de betrekkingen 3.e.l een snelle berekening der ionenconcentraties
in de i-ruimte mogelijk maken, omdat de concentraties in de b-ruimte bekend zijn.
Omdat de beide waarden cx en c2 de samenstelling der milieuoplossing volkomen
bepalen (c4volgt dan immers uit verg. 3.e.6, terwijl c3dan vastligt door verg. 3.e.3),
ishetvoldoendedeonbekendevuittedrukkenincxenc2.Uiteenbewerkingdervergelijkingen 3.e.1 totenmet3.e.6blijkt dan,datvgevondenkanwordendoor oplossen
uit de betrekking
K

^

+K ^ ^ ^

1

- ^

(3.e.7).

Behalvedeonbekendevkomenindezebetrekkingallegrootheden voor,diebepalend
zijnvoordeDonnan-verdeling:KxenK2,diehetgedragdereigenionenkaraktenseren
encxenc2,diedeaardvanhetmilieubepalen.Devergelijking laat,vooral doordatv
ookalslogarithmevoorkomt,geenalgemeneoplossingtoe.Hetisechterwelmogelijk
een rekentechniek tevolgen, diehet mogelijk maakt een getalswaarde voor vtevinden, wanneer voor de overige in de betrekking voorkomende grootheden getals-'
waarden gegeven zijn. Een reeks van dit soort berekeningen is uitgevoerd.yoor een
bepaald adsorberend systeem, gekarakteriseerd door Kx = -0,0576 en Kz — -0,238.
Deconcentratie der eigenionen gehoorzaamtdus aan de betrekking
-zj = 0,0576 X pH - 0,238
(3.e.8).
DegekozenwaardenvanK,enK,hebbengeenbijzonderebetekenis;toevalligzijnzevooreenaantal
berekeningengebruikt,dievooreenanderdoelnodigwaren.
Verondersteld wordt nu, dat dit adsorberend systeem in aanraking gebracht wordt
meteenreeksoplossingen,waarin deconcentraties cxenc2sterkuiteenlopendewaar25

den hebben,waarin met anderewoorden KC1 en HC1 in wisselendeconcentrates en
mengverhoudingenvoorkomen. Voor c2werden de waarden 10"7, 10"6, 10-5, 10"4en
10"3 gekozen, overeenkomende met de pH-waarden 7 tot en met 3. Bij elk dezer
waardenvanc2werdencrwaardengekozen,uiteenlopendevan lO"1 totenmet10"*.
De met behulp der berekende v-waarden gevonden potentialen zijn grafisch uitgezet
in de figuren 1en 2. In fig. 1zijn ze afgezet tegen de negatieve logarithme der K-
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Fig'. 1. Theoretisch verband tussen wortelpotentiaal E en logarithme
derK-ionenconcentratie bijverschillendepH-waarden. De curven b en c hebben betrekking op een afwijkend adsorberend
systeem(ziebiz. 35tekst).

ionenconcentratie,waarbij depotentiaalwaarden, diebij eenzelfde pH behoren, door
voile lijnen tot potentiaalcurven verbonden zijn. Zo stelt b.v. de onderste curve het
potentiaalverloop inneutrale KCl-oplossingen(pH = 7)vanwisselende concentratie
voor.Dezeheeft weerhetreedsverschillendemalenbesprokenverloop:eenvrijrecht
middengedeelte,met bij hogeconcentraties eenafbuiging naar deasymptotische nulpotentiaal en aan de andere zijde eveneens een asymptotische afbuiging naar een bij
algehele afwezigheid van KC1te bereiken grootste negatieve potentiaal. Bij andere
pH-waarden is in beginsel het verloop der curven evenzo, doch de bij lageKC1concentraties bereikte asymptotische potentiaal heeft telkens een andere waarde.
Zelfsblijkt bijlagepH-waardendezeasymptotischepotentiaal positief teworden; de
potentiaalcurve ligt in die gevallen over haar gehelelengte aan depositieve kant. Er
iseen bepaalde pH (niet getekend),waarbij degehelepotentiaalcurve met de nullijn
samenvalt.
Figuur 2 maakt het gemakkelijk dezoevenbedoeldepH-waardeaftelezen.Indeze
figuurzijn nl.depotentialen afgezet tegen depH, dustegen -log c2.Er iseen vijftal
curves getekend, elk voor een andere KCl-concentratie, en wel resp. 0, 1(H, 10~3,
10-2en 10-1. De curves zijn gemakkelijk uit figuur 1te construeren. Het blijkt, dat
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inderdaad bij eenbepaalde pH-waarde depotentiaal steeds nulis,onafhankelijk van
de KCl-concentratie. Deze critische pH blijkt ongeveer de waarde 4,13 te hebben.
Bij pH-waarden, die hoger liggen dan 4,13 treden steeds negatieve potentialen op,
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Fig.2.Theoretisch verband tussen wortelpotentiaalEendepHbijverschillendeK-ionenconcentratiescv

bijpH-waardenbeneden4,13 isdepotentiaalpositief.Ditblijkt nubijnadereanalyse
het gevolg te zijn van het feit, dat het tweede lid van verg. 3.e.8juist nul wordt bij
ongeveer pH = 4,13;bij pH-waarden boven 4,13iszx positief, bij waarden beneden
4,13daarentegen negatief.Hetnulworden van de berekende membraanpotentiaalgaat
dussamen methetnulworden van deconcentratie der eigen ionen. Eigenlijk ishet hier
gestelde weinig verwonderlijk. Immers wijst het ontbreken van een membraanpotentiaal (wanneer tenminste de electrolytconcentratie in het milieu niet zeer hoog
isendatisinditgevalkennelijk nietzo)ophetafwezig zijnvandevoorwaarden voor
een Donnan-verdeling, dus op het afwezig zijn van niet-diffunderende eigen ionen.
Het is echter goed deze stelling nog eens te onderstrepen, omdat LUNDEGARDH een
andere conclusie trekt. Dit punt is belangrijk genoeg om daaraan een afzonderhjke
paragraaf te wijden, alvorens het gedrag der theoretische potentiaalcurves verder
wordt geanalyseerd.
/ . De concentratie endeaard van de niet-diffunderende,
adsorberendegroepen indeplantenwortel
LUNDEGARDH verrichtte potentiaalmetingenaangraanwortelsineenmilieuvanverdunde minerale zuren, waarbij devoor verschillende verdunmngen gevonden potentialen, grafisch uitgezet tegen de pH, een rechtlijnig verband met de pH vertoonden
meteenhellingvanongeveer58mVperpH-eenheid.Decurveskwamendusongeveer
overeenmet decurvevoor cx= 0infig.2.Decurvessneden by eenbepaaldepH de
nullijn. Deze pH lag, afhankelijk van de onderzochte graansoort, by pH 3a 3,5,by
gerstzelfsbijpH = 4.BijnoglagerepH-waardenwerdenpositievepo en,alengemetenenwerdtevensdehellingdercurveskleiner. LUNDEGARDHs(30 31, biz.245-250)
verklaring voor dit gedrag was alsvolgt. Op het rechte stuk van de curve, ongeveer
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tussen pH 5enpH 3, blijft blijkbaar de [H+]i constant.Wanneer deze [H+],toegeschreven wordt aan de aanwezigheid van een zure component, dan moet deze
component blijkbaar volledig gedissocieerd zijn, anders zou [H+]; bij een pHwisselingvan 5 tot 3nietconstant kunnenzijn. Uit deafbuiging, diedecurvebij pHwaardenbeneden3beginttevertonenzoudanvolgen,datdedissociatiebijomstreeks
pH 3begint terug telopen, hetgeen dus zou wijzen op een dissociatieconstante van
ongeveer 10"1.
Defout in dezeredenering(geziendeinvloedvandenogsterkverbreideideeenover
oppervlakte-adsorptie zeer begrijpelijk overigens!) ligt in de gedachte, dat de pH in
hetmilieu de beheersende factor zou zijn voor de dissociatie van een eventuele zure
-component binnen dewortelwand. Op biz.23werd al op de onjuistheid van diegedachtegewezen.BepalendvoordedissociatieisdepH terplaatsevan dedissocierende
component, dus depH in dei-ruimte. Wanneer LUNDEGARDH uit het rechte gedeelte
van depotentiaalcurve afleidt, dat bij een pH-wisselingvan het milieu tussen 3en 5
geen verandering van [H+]; plaats vindt, is dat volkomen juist, doch dit wijst nog
niet op hetvollediggedissocieerd zijn van eenzurecomponent. Wanneer immers de
[H + ] ; nietverandert, heeft dezurecomponent geenreden omeenandere dissociatiegraad te vertonen, ook al iszeonvolledig gedissocieerd. De constantheid van [H + ] ;
isdan ookalleenmaareengevolgvandemerkwaardige Donnan-verdeling.
Een tweede tekortkoming in LUNDEGARDH'S redenering isdeinterpretatie van het
snijpunt der potentiaalcurve met de lijn van de nul-potentiaal. Het is nog weljuist,
om uit het feit, dat de potentiaal nul is, te besluiten tot de gelijkheid van [H + ] ; en
[H+]b. Treedt het snijpunt dus op bij pH = 3,dan isinderdaad [H + ] ; = 10-3. Het
isechter onjuist dezeH-ionenconcentratie in dei-ruimtetoeteschrijven aan de aanwezigheidvaneenvoordeonderzochtewortelkarakteristiekezurecomponent. Bijde
behandelingvandeeigenschappenvanhetDonnan-evenwicht werdopbiz. 16immers
vermeld,datersteedsmeerextraionenindei-ruimtezullenbinnendringen, naarmate
de concentratie der eigen ionen kleiner is. Is, blijkens het niet optreden van een
membraanpotentiaal,deconcentratiedereigenionennulgeworden,danisdeconcentratie der extra ionen in de i-ruimte gelijk aan de concentratie in het milieu. De Hionenconcentratie in de i-ruimte bij de potentiaalwaarde nul is dus niet het gevolg
van de aanwezigheid van een zure component, doch van het binnendringen der Hionen uithetmilieu.Deconclusiemoetdusjuistzijn,datergeenzurecomponentmeer
aanwezigis,wanneer depotentiaal dewaardenulvertoont.
LUNDEGARDH'S gedachte,datdeadsorptieveeigenschappenvanalthansdebuitenste
laagvandewortelinhoud toegeschrevenzoudenmoetenworden aan deaanwezigheid
van een sterk zure (pK = 1)component, die in een concentratie van N/1000 voorkomt (ziebiz. 12),heeft hem ongetwijfeld belet het voileprofijt tetrekken van de in
zijn experimenten aanwezige interpretatiemogelijkheden. Weliswaar is deze gedachte
niet betrokken geweest bij het ontwikkelen van zijn verdere theorie over de zoutaccumulatie, maar het zal uit het verdereverloop van dezeverhandeling blijken, dat
het leggen van verband tussen de aard van dewortelinhoud en de zout-accumulatie
tot vruchtbare uitkomsten leidt.
Deverondersteldeaanwezigheidvaneenzurecomponent (LUNDEGARDH'Sgedachten
gaan in de richting van phosphorzure groepen, die organisch gebonden zijn) in een
concentratievanN/1000heeft ook noghetbezwaar, dat daarmeeeenbovenste grens
"aan het adsorberend vermogen van de wortelinhoud gesteld wordt, die niet met de
ervaring overeenkomt. De concentratie van metaalionen blijkt bij analyse van de
plantenwortel veletientallen malenhoger te kunnen zijn dan 10"3normaal.
Nogeenbezwaar,datkleeftaandeopvattingvandeaanwezigheidvaneensterkzure
component als verklaring voor de ionenverwisseling aan plantenwortels, is het feit,
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dat positieve potentialen dan zeer moeilijk verklaarbaar zijn. Dit lukt alleen maar,
indien het binnendringen der extra ionen in een milieu met lagepH over het hoofd
gezienwordt. Dit isdanmisschiendereden,dat LUNDEGARDH(32) indemededeling,
waarin hij voor het eerst bij zijn beschouwingen over wortelpotentialen een overheersende rol toekent aan het Donnan-evenwicht, geen melding meer maakt van de
in vroegere mededelingen welgesignaleerde positieve potentialen.
Positievepotentialenzijn,blijkensdetheorievandeDonnan-evenwichten, nietanders
denkbaar dan wanneer de eigen ionen in de i-ruimte positieve ionen, dus kationen
zijn.Worden LUNDEGARDH'Sresultaten dusjuistge'interpreteerd,danmoetdegevolgtrekking gemaakt worden, dat er een critische pH-waarde nabij pH = 3bestaat (al
naar deplantensoOrt blijkt dewaarde tussen pH = 3en pH = 4te liggen), waarbij
geen adsorberende anionen in de buitenlaag van de wortelsubstantie aanwezig zijn.
Bij een nog lagere pH gaan blijkbaar zelfs adsorberende kationen optreden. In dit
verband wordt de formule 3.d.7, die een rechtlijnig verband tussen de concentratie
der eigen ionen endepH tot uitdrukking brengt,welzeer actueel.Het bleekimmers
inparagraaf 3e,datdezeformule eraanleidingtoegeeft, datnaardekantvandelage
pH-waarden eveneenspositievepotentialen optreden,terwijl ook deconcentratie der
eigen ionen bij een bepaalde critische pH door een nulpunt gaat, waarbij beneden
deze critische pH negatieve concentraties van eigen ionen optreden. Er is dus alle
reden omtegaanveronderstellen, datdebedoeldeformule eengoedbijde werkelijkheidaansluitendebeschrijvingvanhetgedragdereigenionengeeft. Bijzonder belangwekkendishet,omthanseenvergelijking temakenmetdeuitkomsten, die VERVELDE
(66)verkreegmetbehulpvandezezelfdeformule 3.d.7.Aandehandvan potentiaalmetingen, die verricht werden aan wortels van een viertal granen in neutraleKC1oplossingen, werden constanten uitgerekend, die de formule 3.d.7 zo goed mogelijk
deden aansluiten bij degemeten potentialen. Hoewelbij dezemetingengeenpositieve
potentialenvoorkwamen, leverdedeberekeningtochzodanigeconstanten KxenK2op,
dat deconcentratie der eigenionen bij eenzeer bepaaldepH-waarde nulwordt. Dit
blijkt gemakkelijk, wanneer de concentratie der eigen ionen grafisch als functie van
depH wordt uitgezet; defiguur,waarin dit was afgebeeld is nogmaals alsfig.13in
hetAanhangsel opgenomen. Door delijnen tot aan delijnvan denulpotentiaal door
tetrekken, wordt decritischepH gevonden,waarbij geeneigenionenmeer aanwezig
zijn. Deze pH-waarde blijkt voor rogge ca 3,2 te zijn, voor gerst ca 3,75, terwijl ze
voor tarwe en haver bij tussenliggende waarden lag.Dezeindirect bepaalde critische
pH-waardeklopt dus welzeer keurig met de uitkomsten van LUNDEGARDH'S potentiaalmetingeninverdundemineralezuren,mitsdezeuitkomsten goed ge'interpreteerd
worden.Dezemetingenleverennl.opdirectewijze(doorgrafischeinterpolatietussen
gemetenpositieveennegatievepotentialen)decritischepH-waardeop,endezewaarde
lag eveneens tussen pH = 3en pH = 4.
Blijkbaar bergt de formule 3.d.7 ruimeremogelijkheden in zich, dan zou kunnen
blijken uit dewijze,waaropzetot stand kwam(66, zieookbiz.24).Deformule werd
immersingevoerd,dooruittegaanvandewaarschijnlijkheid, dateenverscheidenheid
vanzuren met uiteenlopende dissociatieconstante aanwezig is.Nu zou, bij het handhavenvan dezeeenvoudigeveronderstelling, het nulworden van deconcentratie der
eigenionenbij pHca3alleendenkbaar zijn,indiengeenzurecomponentenaanwezig
zoudenzijnmeteendissociatieconstantegroterdan 1Q-5. Ditiswelzeer onwaarschijnHjk,getuige o.a. dezeer aannemelijke redenen, die LUNDEGARDH (31) aanvoert voor
dejuistheid van de veronderstelling, dat phosphorzure groepen met een dissociatieconstantevan 10-1aanwezigzijn. En het optredenvanpositief geladen eigenionen is
dan al helemaal niet begrijpelijk.
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Eenenanderkannuhoogstbevredigendverklaardwordendoordebeschouwingen
over deeigen ionen uit te breiden tot de in dewortel ontegenzeglijk ook aanwezige
niet door de wand diffunderende verbindingen, die een basisch karakter hebben of
althansbasischegroepenbezitten.Juist zoalsdedissociatiederzuregroepen naar de
zijde van de hogere pH-waarden toeneemt, zal die van de basische groepen naar de
zijde der lagere pH-waarden groter worden. In het traject van hoge naar lage pHwaarden zal dan onvermijdelijk een pH bereikt worden, waarbij de dissociatie der
zure groepen zover is teruggedrongen en die der basische groepen zover is toegenomen, dat beide soorten van groepen elkaar in evenwicht houden. Aan de basische
zijde van dezepH zullen dezuregroepen in aantal (concentratie) overwegen, aan de
zurezijdezaldatvoordebasischegroepenhetgevalzijn. Infig.3isditgrafisch voorgesteld.
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Decurven 1 tot enmet5,aan depositievezijdevande(nietgetekende)nullijn,geven
dissociatiecurven voor een vijftal verschillende zuren, waarvan d^ concentraties en
dedissociatieconstanten uittabel 1 afgelezen kunnenworden.Decurven6tot enmet
8, aan de negatieve zijde van de horizontale nullijn, behoren bij een drietal basen,
waarvan dekarakteristieken eveneensin tabel 1 vermeld zijn.
Aanhetuitzettenvandeconcentraties der positieveionen aan denegatievezijdevan
denullijn, ligt de gedachte ten grondslag, dat van debeide groepen der tegengesteld
geladen ionen diegene,diein ondermaat aanwezigis,niet tot uitingzal komen, doch
geheelgeneutraliseerd zalwordendoor eenaequivalent deelvandein overmaat aanwezigegroep;ditaequivalentedeeldezerlaatstegroepzaldanooknietmeeralseigen
ionentotuitingkomen.Hetgeenalseigenionen optreedt,isdushetverschiltussende
beidegroepenenditverschilisgemakkelijk tebepalen,door deconcentratiesvaneen
der beide groepen negatief te schrijven en dan de som der beide concentraties tebepalen.Degroottevandezesomvertegenwoordigtdandeconcentratiedereigenionen,
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TABEL 1. KARAKTERISTIEKE WAARDEN DER IN FIGUUR 3 OPGENOMEN
DISSOCIATIECURVEN

Curve
no

cone, zuur
aeq./l

pK van het
zuur
(-logtf)

1
2
3
4
5
6
7
8

0,05
0,01
0,08
0,04
0,02

3
4
5
6
7

cone, base
aeq./l

pK van de
base
(-log JO

0,01
0,03
0,02

5
7
9

enhet tekenisbepalend voor hetladingsteken der eigen ionen.In het vervolg zalde
concentratie der gedissocieerde basische groepen als een negatieve concentratie beschouwdworden.Isdesomdusnegatief,danbetekent dateenovermaat aanbasische
groepen, is de som positief, dan is er een overschot aan zure groepen. Voor het in
tabel1 gekarakteriseerdemengselvanzurenenbasenisdesommeringvooreenaantal
pH-waardenuitgevoerd.DezesommenzijninEg.3 ingetekend entot eenlijn verbonden(curve9).Dezelijnlaatzien,daterinderdaadeenbepaaldepH-waardeis,waarbij
desomnulis,waarbij depositieveennegatieveionenelkaarinevenwichthouden. In
hetvervolgzaldezepH-waarde aangeduidwordenalshetEP(evenwichtspunt). Aan
de zure kant van het EP komt de, bij hogere pH verborgen gebleven aanwezigheid
derpositievegroepentotuiting,terwijl nu omgekeerddeaanwezigheid derzuregroepenverborgen blijft. Decurveno9kanblijkbaar bij benadering ook heelgoed door
eenrechtlijnigefunctievandepHweergegevenworden,enhetreedseerderingevoerde
rechtlijnige verband tussen de concentratie der eigen ionen en de pH, voorgesteld
door verg. 3.d.7, behoeft dus geen wijziging te ondergaan. Daarbij moet dan in gedachten worden gehouden, dat negatievewaarden voor A niet zinlooszijn, doch dat
daarmee de aanwezigheid van positief geladen eigen ionen tot uitdrukking wordt
gebracht.
,
. .
Onder de omstandigheden, waarbij A uit verg.3.d.7 en dus ook zx uit verg 3.e4
negatiefzoudenworden,zaldewaardevoorv,dieuitverg.3.e.7kanwordenberekend,
automatischgroter dan 1 blijken tewordenendan zal,volgensverg 3.b.4 ook automatisch een positieve membraanpotentiaal berekend worden Het fat, dat voor de
thansnaarvoren gebrachtebredereopvattingdezelfdewiskundigeformulenng bruikbaarisalsdegenediegebruiktwerdvoordeanalysederpotentiaalmetingenaangraanwortelsin KCl-oplossingen (VERVELDE,66), isdereden,dat bij dezeanalyse automatischreedsdebredereopvattingindegevondenconstantenK,enK2totuitingkwam.
Ook de met dezelfde formule opgezette beschouwingen van paragraaf 3e over een
hypothetischewortelhoudenautomatischreedsdebredereyoorstellinginzichbesloten.
Dat het gedrag vandewortelinhoud,watbetreftlonenbindmgenelectrischelading,
beheerst zou wefden door het van de pH afhangende overschot aan gedissocieerde
groepen van het ene of van het andere ladingsteken, is
™™*Z^J*&£
evenwijdiglooptmetdeopvattingen,diementhansheeft overhetgedragvanamphotere verbindingen, zoals b.v. eiwitten, aminozuren e.d. Voor dit soort
™*™^
heeft men deopvatting,dat zebij hetzogenaamdeiso-electnschepunt IEP^ongeladenzoudenziSverlaten (BUNGENBERGDEJONGin KONINGSBERGERen REINDERS 26
biz.50-H5BER 22 biz 90).Ookbijdezeverbindingen steltmenzichvoor,datbyhe
IEP e ^ n v T p o s M ^
houden.T.o.v haar omgevinggedraagt deverbindmgzichechterals ongeladen.
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HetEPvandewortelinhoudvertoontdusveelovereenstemmingmethetIEPvaneen
aantal reedsbeter onderzochte substanties;bij het EPisdemembraanpotentiaal nul,
bijhetIEPisdeelectrokinetischepotentiaalnul.DathetEPookweldegelijk verband
houdt met de electrokinetische potentiaal, heeft LUNDEGARDH (52) bewezen, door in
een van buiten aangebracht electrisch veld de afbuigingsrichting van wortelharen
waartenemeninmilieu-oplossingenvanverschillendepH-waardenenzoutconcentraties. De afbuigingsrichting keerde om bij een pH-waarde van ca 3voor tarwe en bij
ca 3,5voorrogge,bijnagenoegdezelfdepH-waarden duswaarbij de wortelpotentiaal
ook nul wordt. De opvatting, dat deze omkering in het electrokinetisch gedrag het
gevolg isvan het passeren van het IEP lijkt aannemelijker dan LUNDEGARDH'S voorstelling, dat bij deze pH de zure component in de wortelsubstantie nog maximaal
gedissocieerdzouzijn.SommigebepalingenvanhetIEPvanhetprotoplasma, hoewel
inexperimenteel opzichtnietvrijvanonzekerheden,wijzen ookinderichtingvaneen
IEP tussen pH = 3en pH = 4,5 (YAMAHA, 69).Hoewel het EP en het IEP van de
wortel of celinhoud dus gemeenschappelijke eigenschappen hebben, is het toch nog
niet verantwoord, om het EP, dat gevonden is uit metingen van wortelpotentialen,
maarvoetstootsidentiek teverklaren methetIEPvanhet protoplasma ofeenprotoplasmacomponent.DebenamingEPzaldanookwordenaangehoudenvoordiegevallen,waarbijpotentiaalverschillentussenmilieueneel-ofwortelinhoud betrokken zijn.
HetrechtlijnigverbandtussendeconcentratiedereigenionenendepHkomtookniet
instrijd metwatbekendisoverdekationengehaltesvanplantaardig materiaal. Reeds
werd opgemerkt (biz.28),dat deuitsluitende aanwezigheid van een zure component
in een concentratie, die 10-3 normaal niet te boven gaat, niet in overeenstemming te
brengen ismet het kationengehalte van dewortelinhoud. De rechtlijnige verbanden,
diedeconcentraties der eigenionenvanverschillende planten inafhankelijkheid van
depHweergeven,makenhetmogelijkvoorelkepHhetadsorptievermogenteberekenen.Voorverschillendeplantenzijnwaardenvankx enK%vermeldintabel5 (biz.42)
enintabel7(Aanhangsel);metbehulpdaarvan kunnen b.v.voor pH = 5adsorptiecapaciteitenwordenberekend,liggendetussenca0,015en0,045normaal.Ditzijn dus
waarden,diebeterovereenstemmenmetdeervaringenaangaandedekationengehaltes.
Eenpunt,datnogindezeparagraafbesprekingvereist,isdevraagnaarwatmenzich
eigenlijk bijhetnoemenvandetot nutoebeschouwde..concentraties"vanb.v.eigen
ionen, begeleidendeionen enextra ionen moetvoorstellen. Zijn dezegrootheden een
maatvoor het aantal van dezeionen, dat per volumeeenheid van dewortelinhoud of
celinhoud voorkomt, of zijn het slechts schijnbare concentraties, diedoor bepaalde
rekenmanipulatiestevoorschijn komen?Eenafdoend antwoord opdezevraagisniet
tegeven,maar eenkortebeschouwing kan tochwelenigeverheldering brengen. Vermoedelijkisvoorbelangrijkeruimtenbinnendewortel-ofcelwanddeeersteveronderstelling,datdegevondenconcentratieseenmaatzijnvoorhetaantalionenperruimteeenheid,nietzeerververwijderdvandewaarheid.Hetisechterwaarschijnlijk, dat dit
niet geldtvoor degehele ruimte. Het zou namelijk zeer moeilijkworden,omdehoge
of somszelfsextreemhogeelectrischeweerstandvan weefsels ofvan het protoplasma
(zieb.v. HOBER, 22,biz. 309-314; BLINKS, 4)in overeenstemming te brengen met de
vrij hoge ionenconcentraties, terwijl ook de snelheid, waarmee bepaalde ionenverplaatsingen tot stand komen, niet klopt metzulkehoge ionenconcentraties. Als
verklaringvooreen en ander kan gewezen worden op de in het protoplasma voorkomende„dode"ruimte.Dezedoderuimte (HOBER, 22, biz. 302)wordt in beslaggenomen door lipo'ide stoffen enandere t.o.v. water inerte bestanddelen; zebevatgeen
osmotischverplaatsbaarwaterenisdusalshetwareverloren ruimtevoor diehydrophiele stoffen, die gebonden zijn aan een waterig milieu,en ook voor de minerale
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bestanddelen, die zich in hoofdzaak concentreren om de hydrophieleverbindingen
en groepen. Deze doderuimtekandaarentegenvangrootbelangzijnvoorhetgedrag
van lipophiele bestanddeleninhet plantaardigorganisme.Hoegroot hetpercentage
doderuimteineeneelalsgeheelis,kangeschatworden door metingvanvolumeveranderingen van cellen of van het protoplasma bij verandering van de osmotische
waarde van de omgevende vloeistof. Dit zegt echter nog onvoldoende omtrent het
percentage dode ruimte in de voor de hier gehouden beschouwingen van belang
zijnde buitenlaag van de wortel- of celinhoud. Het ontbreekt niet aan aanwijzingen, dat in deze laag de lipo'ide bestanddelen een belangrijke rol spelen(zieb.v.
BUNGENBERG DE JONG in het leerboek van KONINGSBERGER en REINDERS, 26, biz.
180-189).Ookalbrengt ditmee,dat degedissocieerdegroepenin dezelaag,deeigen
ionendus,betrekkelijk schaarsaanwezigzijn,danbehoeft dat noggeenreden tezijn
om te twijfelen aan de berekeningen, die er op wijzen, dat deze buitenste laag, de
i-ruimte van het beschouwdeDonnan-evenwicht,ionen kan bevatten in betrekkelijk
hoge concentraties. Deze concentraties hebben nl. betrekking op wellicht een klein
deelvandetotaleruimtevandebuitenlaag;binnendewerkzameruimtekandeconcentratievrijhoogzijn,dochbetrokkenopdetotaleruimteiszedanveellager.Opdie
wijzekaneenhogeosmotischeconcentratietochsamengaanmeteenlageruimtelijke
concentratie.Isdedoderuimtevooralsterkvertegenwoordigdinbepaaldegrenslagen,
dan zou dat voldoende zijn om hoge electrische weerstanden en beperkte ionenverplaatsing te verklaren.
Soortgelijke overwegingen zijn van toepassing op de door BEUTNER (3, biz. 218-226) zo grondig
bestudeerdeolieachtigemembranen.Ookdezemembranenvertonen,indienzebegrensdworden door
waterige electrolytoplossingen, potentiaalverschijnselen, die wijzen op een wisselwerking tussen vrij
hoge ionenconcentraties in de oliephase en de samenstelling van de waterige phase. Toch is het
electrolytgehalte van de oliephase maar klein. Blijkbaar zijn kleine hoeveelheden bijmengsels met
hydrophiele eigenschappen noodzakelijk voor het optreden van deze verschijnselen. Men kan zich
voorstellen,dat dezedeneiginghebben watertot zichtetrekkenendezeelectrolythoudende eilandjes
van water, al zijn ze schaars, zijn verantwoordelijk voor de electrochemischeeigenschappen van de
oliephase. :
•

Ter gedachtenbepalingzoumenzichduskunnenvoorstellen,datgrotedelenvande
eel of wortel betrekkelijk weinig dode ruimte bevatten, doch dat vooral bepaalde
scheidingsvlakkenarmzijn aaneffectieve ruimte.Indezeeffectieve ruimtehebbende
hier beschouwde ionenconcentraties dan de gebruikelijke betekenis.
Een laatstebelangwekkendevraagaangaandedeconcentratieder eigenionen kan
zijn, of dezemogelijk karakteristiek isvoor een bepaalde plantensoort of misschien
zelfsplantenras.Beter nogzouwellichtzelfsgevraagdkunnenworden naar hetalof
niet specifiekzijnvandefunctie 3.d.7voorsoortofras.
Vanzelfsprekend is er nog geen doelbewust onderzoek verricht voor het beantwoorden van deze
vraag,omdat het begrip „eigen ionen" indezezinnoggeeninhoudhad. Ook alzou ditlaatsteinhet
verleden welhet gevalgeweest zijn, dan zou zulkeen onderzoek waarschijnlijk toch nogweinig aanlokkelijk geweest zijn. Immers, de ervaring heeft geleerd, dat de individuele wortels, zelfs indien ze
afkomstig zijn van eenplant, bijpotentiaalmetingenaanmerkehjkeverschilleninhun gedrag kunnen
vertonen.En bovendien zou een onderzoek naar devariatievan deconcentratie der eigen ionen ook
teweinigperspectief gebodenhebben,omdatimmershetverband vandezegrootheidmetdeminerale
voedingderplant nogvolkomen duisterwas.

Deweinigebeschikbareaanwijzingen doenhetnietonmogelijklijken,dat,indiende
spreiding in het gedragder individuelewortelswordt uitgeschakeld door een groter
aantalte gebruiken voor demetingen, erwelvaststaandeverschillen tussenplantensoorten of plantenrassen te voorschijn zouden komen. Zo vermeldt LUNDEGARDH
(31,biz.246),dathetEPeensoorteigenschapis.Hetzelfdebhjktuitdelyneninfig.13
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(Aanhangsel),dievooreenbepaaldgevalhetverbandtiissendeconcentratiedereigen
ionen en depH weergeven voor rogge,tarwe, haver en gerst. Niet alleen ishet snijpunt der lijnen met depH-as verschillend, hetgeen dus wijst op verschil in EP, maar
ook blijkt de concentratie der eigen ionen bij b.v. pH = 5a 6 een volgorde te vertonen, die min of meer overeenkomt met wat bekend is over de volgorde van de
behoefte aanmineralemestvandeviergewassen.Verschiltussenrassenkanmisschien
blijken uitdecijfers uittabel5 vooreentweetallucernerassen.Belangwekkendisook
een feit, dat door ELGABALY en WIKLANDER (13)nader is bestudeerd: de voorkeur,
die erwtenwortels vertonen voor opname van het tweewaardige calcium-ion, terwijl
gerstwortels uit hetzelfde milieu naar verhouding meer eenwaardige natrium-ionen
opnemen.Dezeonderzoekerszoeken deverklaringinhetgrotere acidoid-gehaltevan
erwtenwortels.Ingrotetrekkenwordt daarmeehetzelfde bedoeld alsmet een grotere
concentratievan eigenionen. Bij deerwtenzaldoor degrotere concentratie deongelijkmatigheid derionenverdeling groter zijn dan bij gerst, en dat zal zich uiten ineen
grotere ophoping van tweewaardige ionen door de erwt (zie biz. 19). Het relatief
hoge calciumgehalte van Vlinderbloemige gewassen is in de landbouw overbekend.
De gesuggereerde mogelijkheid, dat de eigen ionen voor een belangrijk deel bestaan
uit dissocierende eiwitten en aminozuren, lijkt een nadere analyse in de toekomst
waard.
g. Detheoretischepotentialengetoetstaanhet experiment
1. Het gedrag der theoretische potentiaalcurves
Methetverbeterdeinzichtinhetgedragdereigenionenindewortelishetnugemakkelijker omdetheoretischepotentiaalcurvesvanfig.1 enfig.2tebeschrijven. Decurven
behoren nu blijkbaar tot een systeem, dat een EP van 4,13 heeft. Alle milieu-pH's
boven 4,13geven negatieve potentialen, allepH's beneden 4,13positieve potentialen
tezien.Bijdehogerezoutconcentraties krijgt hetsysteemgeenkansgrotepotentialen
te ontwikkelen: de dan binnendringende extra ionen nivelleren de ionenverdeling.
Dit uit zich in fig. 1, doordat de curven naar links zich nauwer bij de horizontale
nullijn gaan aansluiten. In fig. 2 blijkt deze invloed van de hoge zoutconcentraties
uit het vlakke verloop van de curve; pH-veranderingen hebben dan weinig invloed
op depotentiaal. Bijlagezoutconcentraties wordt depotentiaal geheel bepaald door
depH; infig.2vallen alle potentiaalcurves voor KCl-concentratiestussen 0 en lO 4
vrijwelsamen,slechtsnaardekantvandehogerepH-waardenlopenzeietsuitelkaar.
De curve voor CKCI = 0 vertoont de theoretisch bereikbare maximale helling van
58mV per pH-eenheid; pas bij hoge zuurconcentraties gaat deze curve afbuigen
wegensbinnendringen van extra zuur. Deze curve vertoont dus volkomenhetbeeld,
dat door LUNDEGARDH experimented gevonden werd voor potentiaalmetingen in
verdunde, zoutvrije minerale zuren (zie biz. 27), slechts vertoont de theoretische
curvenietdeafbuiging aan dezijdevandehogepH-waarden,zoalsdieinhetexperiment optrad. Deze experimenteel gevonden afbuiging is echter geheel verklaarbaar
uit hetfeit, dat het onmogelijk isomzoutvrije wortelsteverkrijgen. Erzaldussteeds
een geringe afvloeiing van zout naar een zoutvrij milieu plaats vinden. Men zal dan
veronderstellen in een zoutvrij milieu tewerken, doch in werkelijkheid bevindt zich,
ookineenstromendemilieuvloeistof,altijd eenlaagjemeteenverdundezoutoplossing
rondom dewortel. Zo zal demetingdusin werkelijkheid een curve opleveren,diein
dezelfde richtingafbuigt alsb.v.decurve,dieinfig.2voorN/10000KC1getekendis.
Belangwekkend is, dat LUNDEGARDH (31,32)deafbuiging veelminder zag optreden
bij wortels, die van te voren in de gelegenheid waren geweest voornamelijk calcium
optenemen.Cazalnamelijk veelminder gemakkelijk aan hetmilieuworden afgegevendan eenwaardigeionen (ziebiz.19).
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Omeenindruk teverkrijgen, hoeeenanderekeuzevandeconstantenKxenK2van
verg. 3.e.4totuitdrukking komt inhetverloop derpotentiaalcurves, werd ook nog
eentweetalparenvanandereconstantengebruiktvoorberekeningen.Hetoorspronkelijke paar had de waarden -0,0576 en -0,238. Als nieuwe paren werden gekozen
-0,0576 en-0,200, respectievelijk -0,02304 en -0,0952. Debetekenis vande keuze
dezernieuwewaardenblijkthetbesteuitfig.4,waarindefunctie 3.e.4grafischis voorgesteld in afhankelijkheid vande pH.

+O.I6
+O.I2
+0 . 0 8
+0.04
O

Fig. 4. pH-afhankelijkheid vande concentratiedereigenionenvoorverschillendewaardenvanKrenKt.
pH

-0.04

Deliraageeft hetoorspronkelijke verband weer,zoalsdatten grondslag ligtaan
fig. 2en aandegetrokken lijnen vanfig.1.Delijn binfig.4behoort by detweede
keuze van K, en A,. Blijkbaar is deze keuze zodanig geweesl.dat alleen een verschuivingvanhetEPheeftplaatsgehadnaardewaardepH = 3,47;doordegehjkheid
vanK,metdeoorspronkelijke waardeisdehellingvandeInndezelfdegebleven. Zou
mendefig.1 geheelopnieuwgaanberekenenmethetnieuweconstantenpaar danzou
blijken, dat, flobaal uitgednikt,dewaaiervancurvent.o.v deoorspronkelijke stand
enLzins gedraaid isomeenpuntUnksindefiguur.Dezedraannggaatzover datnu
decurvevoor hetnieuweEpfd.i.pH3,47,samenvaltmet dehorizontal nulhjn.De
n ^ w T ? J g ? n g l nSt voor dehelewaaier getekend.Erisvolstaan methetintekenen
vanVnffuScurve voor
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verloop bij pH = 6 aangeeftendusvergelijkbaarismetlijnavande oorspronkelijke
waaier. Het blijkt, dat denieuwewaaiert.o.v. deoorspronkelijke a.h.w. naar rechts
isopgeschoven.Infig.2zou zich dat uiten in een vlakker verloop der curves, geldendevoor CKCI 7^0.
Eniginzichtinhettheoretischgedragderpotentiaalcurves maakt het gemakkelijker
deexperimentelecurvesteanalyserenen00komuittemaken,welkeomstandigheden
hetgeschiktstzijnombepaaldeverlangdegegevensoverdeeigenionenzobetrouwbaar
mogelijk, d.w.z.in eenzo gevoeligmogelijk gebied van dewaaier, te bepalen.
2. Enige metingen over de pH-afhankelijkheid van de potentiaal
DeinvorigeverhandelingenvanTENDELOO,VERVELDEenZWARTVOORSPUY(59, 60,
61, 66)vermelde cijfers van potentiaalmetingen hadden alle betrekking op proeven,
dieverrichtwerdeninneutraleKCl-oplossingen.Dethanster sprake komendemeetuitkomsten zijn verkregen in oplossingen waarvan de pH stelselmatig wisselde. De
uitkomstendezermetingenwerden tot nogtoenietbehandeld, omdat devan eenzeer
eenvoudigeopzetuit ontwikkeldetheoriealleennogmaar rekeninghieldmet deaanwezigheidvannegatiefgeladeneigenionen,hetgeenalleenmaaropgaatvoorpH-waarden boven het EP. In de eenvoudiger theorie pasten dus geen positieve potentialen.
Alvorensdenieuwecijfers aandeordekomen,moeteneerstenigepunten behandeld
worden,dieverbandhoudenmetdeaardvandeinlichtingen,diemendoorpotentiaalmetingenverkrijgt.Allereerstblijktreedsnaenkelemetingen,datbijherhalingvaneen
metingonder ogenschijnlijk gelijkeomstandigheden maarzeldenidentiekecijfers verkregen worden. Individuele wortels, zelfs als ze afkomstig zijn van dezelfde plant,
gedragenzichverschillend.Zondertwijfel berustendezeverschillenopdevoorgeschiedenisvan dewortels, op deplaats enwijzewaarop zeaan deplant bevestigd waren,
opdevoedingstoestandvandewortelennogwelanderefactoren.Hetzounumisschien
voor dehand lijken teliggen omvoor vergelijkingen van het potentiaalgedrag inverschillende milieu-oplossingen dezelfde wortel te gebruiken. Dit zou echter slechts
schijnbaar demoeilijkheden oplossen.Immers,doordatmendemetingen onvermijdelijkachterelkaarmoetverrichten,zaldeeerstemetingdewortelineenanderetoestand
aantreffen dan detweede, omdat het milieuvan de eerste meting zijn sporen achterlaat.Metingenineenmilieuzijnjammergenoegnietszeggend,omdatmendan blijkens
hetgeen hierna zal worden behandeld, geen vergelijkings-nulpunt heeft. Zo is er
nauwelijkseenandereuitwegdanhetmetenvaneenaantalwortelsvoorhet verkrijgen
vaneengegeven.Voorvergelijking kanmennueenreekswortelsineenmilieumeten
eneenanderereeksineenandermilieu.Hetgroteaantalmaaktdan,datmendebeide
reeksen met meer vertrouwen als gelijkwaardig kan beschouwen dan twee afzonderlijke wortels. Bij de hierna te vermelden cijfers is aangegeven, hoeveel individuele
metingen, telkens aan eenanderewortel,er aan ten grondslag liggen. Het opgegeven
cijfer isdan hetrekenkundiggemiddelde.
Eentweedepuntvanoverwegingmoetzijn,datmendeelectromotorische krachtvan
eenketen meet,nietdegezochtepotentiaalsprong. Omdegrootte van demembraanpotentiaaltevindenishetdusnodigomdeoverigeindeketenvoorkomendepotentialendooreencorrectieuitteschakelen.Menkandeketenzoinrichten,datdezeoverige
potentialen grotendeels bekend zijn, doch er blijven er, behalve de gezochte membraanpotentiaal,altijd nogtwee,dieonbekendzijn.Datisindeeersteplaatsdepotentiaal,dieoptreedt terplaatsewaar dewortelinaanrakingismet debovenste contactvloeistof(zieAanhangsel),bestaandeuit0,01 normaalKCl-oplossing.Enindetweede
plaatsiserveelkans,dat erpotentiaalsprongen optreden tussen debedoelde contactplaats en de buitenwand van de wortel. LUNDEGARDH (37)is van mening, dat deze
beide potentialen verwaarloosd mogen worden, indien men als bovenste contact36

vloeistof 0,02 normaal KCl-oplossing gebruikt. Ditrecept isechter vrij onzekergefundeerd. Eenandere uitweg lijkt veiliger, nl. hetcorrigeren vandegemetenEMK
met deEMK, diemenvindt onder omstandigheden, waarbij menzekerheid heeft,
dat demembraanpotentiaal milisof althans verwaarloosd kanworden. Detheorie
vanhetDonnan-evenwicht leert,datdithetgevalisineen milieu, bestaande uit een
sterkeelectrolyt-oplossing (zieookfig.1).DemetingvandeEMK onder dieomstandigheden heeft echter het bezwaar, datdewortel niet bestand is tegen hoge zoutconcentraties(plasmolyse).Ditbezwaarzougedeeltelijk ondervangenkunnenworden,
door buitengewoon sneltemetennadat dewortelindesterke oplossing geplaatstis.
Zekerheid, datschadevermedenis, geeft ditechter niet. Een bruikbare werkwijzeis
het meten van potentialen in enige minder geconcentreerde electrolytoplossingen,
waarna door extrapolatie dewaarde opgezocht kan worden, dieby noghogere concentratie opgetreden zouzijn. Deze wegisbijdevroegere studies vanmetingen in
reeksen vanKCl-verdunningen danooksteeds gevolgd. Omdezelfde reden isbyde
hiertevermeldenpotentiaalcijfers ooksteedseenreekscijfers,afkomstigvanmetingen
in KCl-verdunningen, vermeld, waardoor het danmogelijk wordt om de correctie
(verder tenoemen „nulpotentiaal") teweten tekomen. Ookbijdeze correctie moet
er opgelet worden, datdemetingen inKC1 endusdegrootte vandenulpotentiaal
weer onderhevig zijn aandeindividuele ongelijkheid derwortels. Dit bezwaar moet
weer zo goed mogelijk verholpen worden door bijvoorkeur eenwatgroter aantal
wortelstemeten.Waaromvoor hetvindenvandenulpotentiaal speciaalmetingenin
KCl-oplossingen(ennietinb.v.een anderezoutoplossing) geschiktzijn, zalin paragraaf 3hduidelijk worden gemaakt.
„
.
.
In sommigegevallen (de strakstevermelden meetsenesA,BenC)washetmogelijk
deeigencorrectiemethodetevergelijken metdievolgens LUNDEGARDH.De nulpotentiaal volgens deeigen methode bleek daarbij ca 10a20mV meer naar depositieve
zijde teliggen dandievolgens LUNDEGARDH.
Intabel2zijn driemeetreeksenopgenomen,reeksAenBgemetenaanroggewortels,
reeks C aan tarwewortels. Zehebben betrekking opmetingen in verschillendeverdunningen vanzoutzuur, terwijl, zoals reeds werd aangekondigd ^tmgen m verschillende verdunningen vanKC1vermeld zijn om de aflezmg van de ^ P ^ t i a a l
mogelijk temaken. Depotentiaalwaarde, gemeten in 1normaal KC1,werd als correctieterm gebruikt opdeinzoutzuur verkregenmeetuitkomsten.
Degecorrigeerdepotentialeninzoutzuur-miheuzijneveneensvermeld Aandehand
van df inpamgraaf3f bereikteconclusie,datpositieve potentialen optreden^by pHwaardenb L J e n het EP,kan dusvastgesteldworden,datde z o u t z j " ™ * ^ ^
opeenEPnabii pH= 3.Erisdaarbij weer enigeaanwyzing,dathetEPvooi:tarwe
wat hoger (watmeer haar dealkalische kant) ligt danvoor rogge,hetgeen ook zou
blijkenuitfig.13 (Aanhangsel),gebaseerdopmetingeninKU
weeree„eve_
Bij vergehlkingvandepotentialen derHCl-reeksenmethetinfig.2 weergegeven
theoretisch teverlachten potentiaalverloop (c, == 0)vahhet op j ^ ° ™ ^ * f °
vandc^hogere^pH-waardeSteverwachten ^ j j ^ ^ ^ ^ J ^ g
eenheidvanpHnietverwezenlykt is.Ditisweereenuiuug vaui
,,,•,•„ ^},pr,t
gesignaleerdePverschijnsel, datdeworteltotop
z e k ^ f ^ ^ ^ l f ^
d . w l doorafgifte vanindewortelaanwezigebestanddelen^(enmogehjk^ook^weMoor
opname)desamenstellingvandemilieuvloeistof b e i n v l o e d t . D e ^ f ^ ^ l f e
rondom de wortel zijn dananders, danmenzouveronderstelen op grona van<^
samenstelling vanderondom dewortel
^ f ^ ^ . ^ ^ S ^ ^ ^
zeerverdundeendusookzwakgebufferde oplossingeni s h e t ° ^ T w 0 r t e l ' d e ^ n e S
demetaalionen- alsookdewaterstofionen-concentratie rondom dewortelde neiging

TABEL 2. POTENTIALEN IN m V

Serie

Gewas

A

Rogge
{Secale
cereale)

Aant.
wortels

10

10
B

Rogge
{Secale
cereale)

.

5

4
C

Tarwe
{Triticum
aestivum)

3

3

, GEMETENIN H C l - EN KC1-OPLOSSINGEN

Meetuitkomsten

Milieuvloeistof
verdunning
pH

io-5
5,27

4,15

io-3
3,14

IO"2
2,11

EMK
potentiaal

+ 123
-87

+167
-43

+205
-5

+227 +248
+17 + 3 8

verdunning
pH

io-5
5,75

io-4
5,82

io-3
5,80

IO"2
5,83

10-i
6,10

10°
6,87

EMK

+ 102

+ 119

+ 157

+ 185

+ 198

+210

HCl

KC1
5

io-4

4

3

2

10-i
1,15

verdunning
pH

io5,08

io4,12

io3,09

EMK
potentiaal

+84
-58

+ 114
-28

+ 1456 +161
+ 19
+36

+ 164
+22

verdunning
PH

io-5
5,00

io-4
5,10

io-3
5,16

IO-2
5,22

io- 1
5,32

EMK

+73

+81

+98

+ 124

+ 136 + 142

verdunning
pH

io-6
5,08

io-4
4,12

io-3
3,09

IO"2
2,07

10-i
1,10

EMK
potentiaal

+ 170
- 58

+200
- 28

+236
+ 8

+257
+ 29

+273
+ 45

verdunning
pH

io-6
5,00

10-4
5,10

io-3
5,16

IO-2
5,22

10-i
5,32

EMK

+ 156

+166

+ 190

+214

+225 +228

HCl

KC1

HCl

KC1

IO"
2,07

io-i
1,10

10°
6,26

10°
6,26

hebben om omhoog te lopen door afvloeiing van deze ionensoorten uit de wortel.
Hetisdanb.v.zo,datpotentialen, diemendenkttemetenineenzoutvrijeN/100000
HCl-oplossing,inwerkehjkheid gevondenzijnineenoplossingmeteenzekermetaallonengehalteenmeteenhogerzuurgehalte.Beideinvloeden(ziefig.2)werkenbijdie
yerdundeoplossingendusinderichtingvaneenmindernegatievepotentiaal. Doordat
in meer geconcentreerde zoutzuuroplossingen de afvloeiende metaalionen minder
invloed hebben op depotentiaal (zieweerfig. 2),terwijl de H-ionenafvloeiing uit de
worteldanveelminderofnietplaatsheeft (bijzeerlagepH-waardenzelfsomgekeerd),
zullendan degemetenpotentialen beter aansluitenbij die,welketheoretischbehoren
byhetaangebrachtemilieu.Erontstaatopdiewijzeduseentevlakpotentiaalverloop,
gaandevandezeerverdundezuuroplossingnaarsterkereoplossingen.Hetisduidelijk,
dat de genoemde invloed zich krachtiger zal doen gelden in een stilstaande milieuoplossmgdanineenstromendevloeistof. LUNDEGARDH'Smeettechniekwasingesteld
ophetwerkenmeteenstromendevloeistof;deintabel2weergegevenmeetresultaten
werdenverkregenineenstilstaande oplossing,alwerdvlakvoor demetingwelenige
yerversing toegepast door dewortel uit devloeistof te lichten envervolgens weer in
tedompelen.Hetisdusbegrijpelijk, dat LUNDEGARDHdichter bij devoor verdunningenvanmineralezurenteverwachten theoretischehellingvan 58mVper pH-eenheid
kwam Debedoeldevan deworteluitgaande invloed kwamin deeigen proeven ook
nogtotmtingdooreenminderstabieleaflezingvandeEMKindeverdundeoplossingen.
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TABEL 3 . POTENTIALEN IN m V , GEMETEN IN KALIUM-ACETAAT-AZUNZUURBUFFERS EN IN KC1-OPLOSSINGEN

Serie

D

Gewas

Aardappel
{Solarium
tuberosum)

Aant.
wortels

Milieuvloeistof
K-acetaat pH
N/10000
EMK
+
azijnzuur potentiaal

6,17

3

+ 187 +197
- 88 - 78

+215 +238
-60
-37

+271 +278
-4
+3

K-acetaat pH
N/1000
+ EMK
potentiaal
azijnzuur
verdunning
KC1
EMK

6,40

4,77

3,18

+165 +176

+207 .+243

+270 +275

K-acetaat pH
N/10000
+ EMK
azijnzuur potentiaal

6,17

4,16

2,65

4

+185 +196
-86
-75

+222 +247
-49
-24

+270 +280
-1
+9

K-acetaat pH
N/1000
+ EMK
azijnzuur potentiaal

6,40

4,77

3,18

4

2

4
E

Stamboon
{Phaseolus
vulgaris)

1
* Bevatten ook HC1

5,03

5,97
5

4,16

3,50

3,95

+225 +228
- 49s - 47

+238 +252
- 37 - 226

io-6

io-3

10-"

5,03

5,97

2,65

5

io-*

3,50

3,95

2,28*

2,16*
6

+2646 +278
-IO + 3
10-1

10°

2,28*

2,16*

+218 +218
- 53 - 53

+226 +238
-45
-33

+260 +275
-11 +4

verdunning

io-5

io-3

10-1

EMK

+ 161 +180

KC1
•

Meetuitkomsten

10:4

IO"2

+210 +242

10°

+259 +271

'

Intabel3zijnenigeanderemeetreeksenweergegeven,serieDgemetenaanaardappelwortels, serie E aan wortels van stambonen. De verschillen in pH zijn ditmaal verkregen door gebruik te maken van bufferoplossingen, bestaande uit kalmmacetaat
metwisselendehoeveelhedenazijnzuur (enbijenkelelagepH-waardenookzoutzuur).
Dezebuffermengsels hebbentegenover zoutvrije verdundezuuroplossmgennetvoordeel, dat ze stabieler van samenstelling zijn, d.w.z. minder gemakkelyk van metaalionen-enH-ionenconcentratieveranderenonderinvloedvanuitdewortelafkomstige
ionen. Deze bufferoplossingen geven dan ook doorgaans zeer stabiele potentiaalaflezingen. Eventuelevoor-en nadelenvanhetgebruikvan bufferoplossingen komen
in paragraaf 3h ter sprake.
..
IJ«,»«.,„„„,„„
De waarnemingenseries indezebufferoplossingen zijnweeraangevuldmetwaarnemingen in KCl-oplossingen voor het vinden van de nulpotentiaal, die alscorrecUeterm8moetSieneZ Er zifn telkens twee bufferoplossingen naast e t o r g e b j u d ^ i
mete e n metaalionenconcentratievan 1(Hnormaal, de a n d e r * ™ t j ™ ™ ^ l ° ™ £ ,
concentratievan 1(Hnormaal. Daar depH-waarden ^ t ^ ^ T e t ^ l ^ h t
corresponderen, zijn ook de potentialen der 6 vermelde meetpunten met regelrecnt
vergelijkbaar. Zezijn daarominfig.5grafisch afgezet.
„..,,,„,verkreBen
DegetekendepuntenzijndegeCorrigeerdepotent,alenuit^^^^^^
curven moeten Sijkbaar • f * * £ f l ^ ^

^rnTo^tt:^^^^^^
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nullijn snijdenendatisvrijwelhetgeval.Dekleineafwijking isnauwelijks verwonderlijk, daar de individuele verschillen tussen de wortels zowel de waarde van de nulpotentiaal als ook van het snijpunt enige onzekerheid geven bij deze niet zeer grote
aantallen wortels.Devoor het snijpunt geldendepH ligtvoor deaardappel ongeveer
bijpH 2,50,voor destamboon bijeenpH vanca2,70;beidegetallen moetendusten
naastenbij het EP dezer gewassen voorstellen. Ook het naar de zijde van de hogere
pH-waarden uiteenwijken der curvesvoordebeideK-ionenconcentraties komt overeen met de theoretische verwachting.

Fig. 5. Gemeten potentialen in acetaatazijnzuurbuffers.
Getrokken lijn = aardappel.
Gebroken lijn = boon.
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3. Enkele in de literatuur vermelde meetuitkomsten
Enige gegevens uit deliteratuur kunnen dienen, omhet beeld van deinvloed van
ionenconcentraties opdewortelpotentiaal nog vollediger te maken.
Blijkensng.1moethetmogelijkzijn,datverhoging van deKCl-concentratievan de
oplossing bij gelijkblijvende pH leidt tot een naar negatievere waarden verschuiven
vandewortelpotentiaal,nl.wanneerhetmilieueenpH-waardeheeft benedenhetEP.
Zulk een geval treedt blijkbaar op in een door LUNDEGARDH(37,biz. 60) vermelde
metingsserie,verkregenaantarwewortels.DemilieuoplossingwaseenHCl-oplossing,
waaraan opklimmendehoeveelheden KC1warentoegevoegd. Degemeten potentialen
zijn overgenomen intabel4.
TABEL 4. POTENTIALEN IN mV IN MENGSELS VAN HCI
EN KG1. NAAR LUNDEGARDH (37)

^ \ ^
HCI
K C 1 ^ \ ^ ^
0
N/500
N/100
N/10
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N/1000
+
+
+
-

13
8
8
3

N/10000
+
+

56
20
2
12

.

Het zal nauwelijks denkbaar zijn dit resultaatopanderewijzeteinterpreteren,dan
doorteveronderstellen, dat depH indeN/1000HC1,dieklaarblijkelijk ca3geweest
moet zijn, beneden het EP lag. De tweede serie geldt voor ongeveer pH = 4; deze
verloopt in omgekeerde richting,hetgeenduswijst opeenEPtussenpH = 3en4.
Met behulp vanfig.2endeverkregentheoretischeondergrondishetverderzeergemakkelijk de meetresultaten van ALESHIN en YASTREBOV (1)te verklaren. Ook zij
trachtten het verband tussen de wortelpotentiaal en de pH van het milieu vast te
stellen.Debedoelingwasomophelderingteverkrijgen omtrentdezogeheelverschillendeinvloed, die de pH van het milieu heeft op de opnamevan het anion N03~en
hetkationNH4+ doordewortel.Zevolgdendaartoevrijnauwkeurigdemeettechniek
vanLUNDEGARDHmeteenstromendemilieuvloeistof.Demeetobjecten warenwortels
vanjongetarweplantjes, dieechternietwerdenafgesneden,dochaandeplantbevestigd
bleven. Er werd, in overeenstemming metfig.2, gevonden, dat dewortel negatiever
werd,naarmatedepH hogerwas.Depotentiaalverandering achtten zijechter opvallendklein, in een bepaalde reeksb.v.nietmeerdan22mV,over het heletraject van
pH = 3 tot pH = 7,5. Deze onderzoekers menen, dat de door LUNDEGARDH voor
soortgelijke pH-veranderingen gevonden veel grotere ladingsverschillen toegeschrevenmoetenwordenaandedoorhemgevolgdemethode,waarbijdewortelsafgesneden
endus beschadigd werden. Het blijkt echter, dat deRussische onderzoekers depHverschillen bereikten door te werken met eenN/10 acetaatbuffer. Een blik opfig.2
is voldoende om te zien, dat bij deze hoge metaalionenconcentratie de potentiaal
inderdaad slechts eenzwakkeafhankelijkheid van depHzalvertonen. Interessant is
verdernog,dat denulpotentiaal gevondenwerdbijeenpH-waardevanongeveer5,5.
De sterke afwijking t.o.v. LUNDEGARDH'S uitkomsten, die voor tarwe wijzen in de
richtingvan een EP bij pH 3a 3,5,wijten zijeveneensaan LUNDEGARDH'S werkwijze
met afgesneden wortels. De verklaring is echter anders. ALESHIN en YASTREBOV
gingennl.voor het vindenvan denulpotentiaal opdezelfdewijzetewerkals LUNDEGARDH(ziebiz.36): doorgebruikvanN/100KCl-oplossingaandebasisvandewortel
werd de gemeten potentiaal geacht gelijk te zijn aan dewerkelijke. Opbiz. 37werd
alvermeld,datdezogekozennul-potentiaal 10a20mVtevernaardenegatievezijde
kan liggen. Bij LUNDEGARDH'S metingen in minerale zuren zonder zouttoevoeging
hadblijkbaar door desteilheid dercurves(ziefig.2,getrokkenlijn)eenfout van 10a
20mVgeenonrustbarend groteinvloedopdeaflezingvanhetEP.Bijdevlakkecurve,
diegeldtvoor 0,1 normaalzoutoplossingenvanverschillendepH isdezeinvloedveel
sterker. Rekening houdend met dit verschil van 10a 20mV, komt men ook via de
cijfers van ALESHINen YASTREBOVtot eenEPtussenpH3 a4.
h. Dekeuze van hetmilieu voorpotentiaalmetingen
Metdethansverkregentheoretischeachtergrondishetmogelijkomeenbeteroordeel
uitte spreken over bepaalde voordelen en bezwaren van detechmek der potentiaalmetingen. Met name zal het mogelijk zijn omverbeteringen indemiheukeuzeaan te
geven, die van nut kunnen zijn?wanneer in de toekomst meuwe metingen zouden
wordenverricht, b.v.voorvergelijking vanplantensoorten ofplantenrassen.
Potentiaalmetingenkunnen verricht worden met b.v.enkelenalleende^edoeling
omdegrootte ervantewetentekomen,ofomdegroottetevergelyken^ * £ * " »
andereverschijnselen, waarvan menverwacht, dat depotentiaal er eenrol by speelt
J
n zulke gevallen heeft men ten aanzien van het miheu wemigkeus. men moet dat
milieukiezen,dat overeenkomtmetofzogoedmogelijkaandinttajh f m i ^ >
^
v
anmendenkt, dat debedoeldepotentiaalinvloed zichdaann onder natuurhjke omstandigheden ook afspeelt.
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Menheeft inhetvoorgaandeechterkunnenzien,datpotentiaalmetingenookkunnen
dienen om inlichtingen te verkrijgen omtrent het electrochemisch, en zijdelings dus
ook het chemisch gedrag van de eel- of wortelsubstantie. In dat geval kan men zich
afvragen of bepaalde meetomstandigheden misschien voordeliger zijn voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens dan andere.
Stelt men zich tevreden met het bepalen der beideconstanten K±enK2derverg.
3.e.4, d.w.z. neemt men genoegen met het vinden van een rechte lijn, die zo goed
mogelijk hetverband weergeeft tussen depH endeconcentratie der eigenionen, dan
moetmenvoordeberekeningervanbeschikkenovertenminstetweemetingeninonderling verschillende milieu's. Zijn meer metingen beschikbaar, dan kunnen deze als
controle dienen. Behalve dit is echter, zoals op biz. 37 is uiteengezet, het opsporen
vandenulpotentiaalnodig.Theoretischzouhiervooreenmetingineengeconcentreerde KCl-oplossing voldoende zijn, maar er werd reeds opgemerkt, dat dit physiologischebezwaren heeft. Het isveiliger dezenulpotentiaal door extrapolatie te vinden.
Daarvoor zijn dan enige metingen in minder schadelijke, maar toch nog vrij hoge
zoutconcentraties nodig.In beginselkunnen allemetingen,dievoor het gesteldedoel
nodigzijn,toteenreekswordengecombineerd,hetgeendanookindevroegeremededelingenbleekuithetfeit,datmetingenineenreeksverdunningenvanKC1voldoende
gegevensopleverden omdewortelsubstantie tekarakteriseren. Dezemetingen inverdunningen vanKC1hebbenintusseneenbezwaar.Hetwerdreedsvermeld opbiz.37.
Een verdunde KCl-oplossing wordt gemakkelijk beinvloed door uit de wortel afkomstige ionen. Het isnuttig dit punt nog wat nader te bezien, ook in verband met
eenvraag,waarvan VERVELDE(66)iseenvroegeremededeling debeantwoording nog
openliet. Er werd toen nl. gevonden, dat berekende potentiaalcurves voor KC1verdunningsreeksendikwijlsalsafwijking vandeexperimentelecurveseennegatievere
potentiaal voor de concentratie N/1000 vertoonden. Dat dit geen toeval was, volgt
ook noguit devolgendecijfers, diealsgemiddeldevan eenvoldoende aantal wortels
gevondenwerdenomtemogenveronderstellen,dattoevalligeschommelingen grotendeelszijnuitgeschakeld.
TABEL 5. POTENTIAALMETINGEN IN NEUTRALE KCI-OPLOSSINGEN *

Gewas
Koolzaad
(Brassica
napusoleifera)
Lucerne
(Medicago
sativa)
Canadees ras

Aant.
wortels

9

20

10°

10-1

10-2

io-3

10-4

10-'

-4

-14

-31'

-57'

-88

-112'

-5

-30

-64

-83'

-90

-5

-28'

-55'

-87'

-111

( tf, = -0.02367
- U , =-0.08065

-4'

-27'

-62'

-84

-90

•Eexp. (gecorrigeerd via
nul-potentiaal)

-5

-28'

-58'

-101

-123

F.
EbeT

-4

-26'

-66

-96

-113

cone. KC1->•Eexp.(gecorrigeerd via
nul-potentiaal)
1 ^ = -0,0288
F.
Eba
- \ K, = -0,0995
Eexp. (gecorrigeerd via
nul-potentiaal)
tbet

Lucerne
(Medicago
sativa)
Provencer ras

20

/ Kt = -0,01679
- \K2 = -0,05088

-0

s
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Bij de tot nu toe gemaakte berekeningen voor hetanalyseren der meetreeksenin
neutrale KCl-oplossingen werd er steeds rekeningmeegehouden, dat het bufferend
vermogendezer oplossingen zokleinis,dat depH ervanbij 5,ennietbij de neutrale
waarde 7, zal liggen. De veronderstelde pH-waarde 5 lijkt redelijk, wanneer men
bedenkt, dat verdunde KCl-oplossingen ookbijhetstaan aandeluchtveelaleen pH
beneden 6 aannemen. Nu is het echter zeker niet geheel verantwoord om voor alle
verdunningenvanKC1dezelfdepH-waardeaantenemen.Vooraldegeconcentreerde
oplossingenhebbeneenkleine,maartochmerkbarebuffercapaciteit enzeerwaarschijnlijk zal de pH hierin dus hoger zijn dan in deverdunde oplossingen. Het gevolgzal
zijn, dat degemeten-potentiaalcurveniet overhaarvoilelengtebeantwoordt aaneen
curvevaneen bepaalde pH, zoalszeinfig.1 getekend zijn, maar dat de meetpunten
bij dehogerezoutconcentraties eigenlijk behorenbij telkensweeranderecurvenvan
eenandere,hogerepH.Volgensfig.1 moetdit dusleidentot eenplatterverloopvan
het bovendeel der curve. Aan het theoretisch voor een bepaalde pH te verwachten
verloopvan decurvewordt dus geweld aangedaan. Derekenkundige bewerking, die
bij gebrek aan nauwkeurige gegevenswordt uitgevoerd indeveronderstelling, dat er
eenbepaaldepH heerste, levert eentheoretischecurveop,diewelvrijgoed overeenstemt,maar dietochdeniet-verwante(nl.uitbrokstukkenvanvelecurvenbestaande)
experimentele curve niet kan bedekken. Infig.6is een en ander duidelijk gemaakt
aandehand van deinlabel 5vermeldecijfers voor koolzaad.
mV
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Fig 6. Potentiaalmetingen aan koolzaad
(tabel5).
Curve a: berekend uit alle meetpunten.
Curve b: berekend uit drie meetpunten (-log CKCI= 3 . 4 e n 5).

Curve b is berekend uit dedriemeetpuntenvoordeKCl-concentraties1£ 1CHen
10-5.Dit zou dus decurve zijn, dieexperimented verkregenzouworden, indien ook
Wjde hogere KCl-concentraties de P H op hetzelfde niveau gebleven zou zn«L In
werkelijkheid heeft deoplopende pHgemaakt,datde^eetpunteihnks^van decuro
bzinkomenteliggen. Dat dit zomoetzijn, volgtuitfig.1.Decurveageeft debe
rekendewaarden uit tabel 5grafisch weer;deberekemng* dus u i f ™ r d l * J s ™ l
onderstelling dat over het hele verdunningstraject dezelfde pH ] ^ ^ DezecUn,e
heeft zich, via de toegepaste berekeningsmethodea.h.w.trachten aariteV™™£™
het ^onnatuurlijke" verloop der meetcurve. ^ B ^ ' ^ J ^ ^ f f i S
naarlinks en dikwijls ook door het naar depositivekant afwyken van deby grote

verdunning bereikte asymptotische potentiaal. Het gevolg is dan, dat de berekende
waardevoor 10~3normaal KC1 negatiever isdan degevondene.
Behalve het bezwaar van eentekleinebuffercapaciteit heeft een milieu-oplossing
bestaande uit een neutrale KCl-oplossing enige unieke voordelen. De opsomming
vandezevoordelenistevenseenverantwoordingvandereedsindeeerstemededeling
van TENDELOO, VERVELDEen ZWART VOORSPUY(59) uitgesproken voorkeur voor het
beschouwen van metingen in een KCl-milieu. In de eerste plaats brengen de beide
ionensoorten K+ en CI",in vergelijking met enige andere ionen, een relatief geringe
physiologische storingin het protoplasma teweeg.De K-ionen zijn namelijk inplantencellen alinzeeroverwegendemateaanwezig;deCl-ionenzijnphysiologisch tamelijk indifferent, in tegenstelling b.v. tot NO.f en H 2 P0 4 T. In de tweede plaats heeft
KG1het buitengewone voordeel, dat het bij het binnendiffunderen in een bepaalde
ruimtegeenaanleiding geeft tot het optreden van diffusiepotentialen. De reden hiervooris,datdeK-ioneneennagenoegevengrotebeweeglijkheidhebbenalsdeCl-ionen.
Bij de behandeling van het Donnan-evenwicht op biz. 16werd aangetoond, dat bij
lageelectrolytconcentratie in het milieuvrijwel geen extra electrolyt in de i-ruimte
binnendringt. Daarentegen loopt dehoeveelheid extra electrolyt in sterkeelectrolytoplossingen sterk omhoog, is zelfs tenslotte vrijwel gelijk aan de concentratie in
het milieu. Behalve bij KCl (en mogelijk 00k NH 4 N0 3 , dat echter physiologisch
verre van indifferent is), zalhet binnendringenvan het front van extraelectrolytbij
dehogeconcentratiesaanleidinggeventothetoptredenvaneen sterk storende diffusiepotentiaal.Vooralvoor demetingen van denul-potentiaal, dieimmersin een sterke
oplossingmoetengeschieden,ismen daarom geheel op KCl aangewezen. Een derde
voordeelvanneutrale KCl-oplossingen is, dat de potentiaalcurve zeer steil is(zie fig.
1), zodat variaties in het milieu potentiaalverschillen meebrengen, die voldoende
groot zijn om eventuele storingen door toevallige afwijkingen naar verhouding onbelangrijk te maken. Eenvierdevoordeel istenslottenog,datKCleenuni-univalent
zoutis,hetgeenmaakt,datdeberekeningen,bedoeldinparagraaf 3e,redelijk uitvoerbaar zijn.
Wanneerhetbufferend vermogenderKCl-oplossingenopgevoerdzou kunnen worden(eenstromendemilieuvloeistof kan hierin al enigeverbetering brengen),is er dus
weinig behoefte om tevens nog andere milieu's voor potentiaalmetingen, bestemd
voor hetbestuderenvanhetgedragvandeeel-ofwortelinhoud, in gebruik tenemen.
Ten hoogste zou men een zoutzuur-verdunningsreeks kunnen toepassen voor het
controleren van het indirect gevonden EP. In dat gevalmoet men echter bedenken,
dat 00k HC1in de hogere concentraties aanleiding geeft tot het optreden van een
diffusiepotentiaal door het sterk uiteenlopen van de beweeglijkheid der H- en Clionen.Het verbeteren van het bufferend vermogen van KCl-oplossingen kan nietgeschiedendoortoevoegingvananderezouten,wegenshetveroorzakenvaneen diffusiepotentiaal in de sterke oplossingen en het ontbreken van bufferende werking in verdunde oplossingen. Het is denkbaar, dat kolloidale electrolyten bruikbaar zijn voor
hetverknjgen vaneenzoweltegenveranderingvan deH-ionenconcentratie alstegen
verandenng van de metaalionenconcentratie gebufferd milieu, 66k bij lage ionenV
^n^tea'
° ° r a l n U h e t m o S e l i J k b l e e k a a n V A N SCHUYLENBORGH en VERVELDE
(52,53)om van zulkekolloidale systemen met redelijke nauwkeurigheid de metaallonenactiviteittemeten,kan het gebruikvan dezesystemen beproefd worden.
Samenvattend bhjken dus voorlopigopdeeenvoudigstewijzeredelijk betrouwbare
metingentekunnenwordenverrichtinKCl-verdunningsreeksen,eventueel aangevuld
met een HCl-verdunnmgsreeksvoor het toetsen van het EP. In beide gevallen ishet
gebruik van een stromende milieuvloeistof aanbevelenswaardig.
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4. ELECTROCHEMISCHE VOORWAARDEN VOOR
ZOUTVERPLAATSING
a.Ionemerplaatsing door hetgrensvlak milieujwortel
In het voorafgaande deelvan dezestudiewas steedssprakevan deionenverdeling
tussen het milieu en de buitenste laagvan dewortel- ofcelsubstantie,zoalsmen die
aantreft bijeentoestandvanDonnan-evenwicht.Infeiteisditduseentoestand,waarbij geen netto ionenverplaatsing meer optreedt. Er werd echter op biz. 14al op gewezen, dat in werkelijkheid welionenverplaatsing tussen de beide ruimten optreedt.
Ook onder de omstandigheden tijdens de potentiaalmetingen zaldithetgevalzijn.
De vraag moet dus bezien worden hoe ionenverplaatsing kan samengaan met de
geldigheid van de wetten, die voor een evenwichtstoestand ontworpen zijn.
Ionenverplaatsing vindtplaats,indienineenbepaaldsysteemvoorhetbeschouwde
ion deelectrochemische potentiaal, zoalsdiegedefinieerd isdoor GUGGENHEIM (16),
niet overal gelijk is, en indien bovendien het ion vrij beweeglijk is. Scherper uitgedrukt: het ionentransport in een bepaalde richtingis evenredig met degradient van
deeie^trochemischepotentiaalindierichting(zie.biz.49).Hetgevolgdaarvanis,dat
deze electrochemische potentiaal geen sprong kan vertonen, immers, zo'n sprong
betekent een oneindig grote gradient endusookeenbuitengewoon explosieveionenverplaatsing, dieonmiddellijk desprongindepotentiaaltenietzoudoen.
electrochem.
pot.
Jb

milieu

wand
I eelof
wortel

Fig.7. Voorstelling van het mogelijke
verloop van de electro-chemischepotentiaalaanweerskanten
van de eel- of wortelwand. a:
sprongsgewijze verloop, kan in
werkelijkheid niet voorkomen
(zietekst).b:monotoonverloop.
b': verloop bij geroerde buitenvloeistof.

Zoumen dus langseen lijn, loodrecht opdewortel-ofcelwand,degroottevande
electrochemische potentiaalwaarnemenengrafischafzetten (fig 7),danzoumenmet
eenpotentiaalverloop van het type a kunnen aantreffen, doch wel van h e n y p e b
Hetnaar rechts afnemen van depotentiaal in hel.milieuenin deeelofwortelduidt
erop,dat er ionentransport vanhet milieu naar binnentoe^opt^ D e h d t o g v a n
depotentiaallijn, depotentiaalgradient dus,za terweerszydenvan dewand^rneestol
ongeUjkzijn ten gevolgevan deongelijke verplaatsingsmogenjkheden, dieer-bnnen
enbuitendewandzullfn zijn.Duidelijk isintussen,dat,™ « ^ ^ * t f als n
mathematischvlak magworden opgevat, deelectrochermsche p o ^ ^ ^
envlakbinnendewanddezelfdewaardemoethebben Ookal^zou^dewandeenzekere
zeer kleine dikte hebben, dan nog blijft gelden, dat de electrochemische potentiaal
v
lak binnen envlak buiten dewandnagenoeggehjk is.
.
Nu is de toestand, waarbij aanweerszijden vaneen ^ ^ I ^ S ^ A
chemischepotentiaalheerst,doch verschillendeconcentratiesvanmet-difiunderendeUuet
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doorhetgrensvlakbewegende)ionenoptreden,zoalsdatbijeen wortelofplantencelhet
gevalis,juist dezelfdealsde toestand, die tengrondslag ligt aande wetten van het
Donnan-evenwicht. Voor de samenhang van een en ander zie men een verhandeling
van SCHUFFELEN en DAL (50).Formeel is het dus weliswaar onjuist om bij een in
actieve stofwisseling verkerende plantencel of -wortel te spreken van een Donnanevenwicht; doch het Donnan-principe is geldig en de wetten van de Donnan-ionenverdeling mogen worden toegepast voor het leggen van verband tussen de ionaire
toestandbuitenenbinnendewortelwand, mitsmenzichbeperkttot de onmiddellijke
nabijheid van de wand. Deze onmiddellijke nabijheid is voor de buitenoplossing uit
te breiden, door te zorgen, dat daar geen electrochemische potentiaal-gradient optreedt, b.v.door teroeren (curveb'infig.7).Aan debinnenzijde van dewand blijft
degeldigheidechterbeperkt tot debuitenstelaag,vandaar,dat erinhet voorgaande
deel steeds op gewezen is, dat de voor het Donnan-systeem karakteristieke membraanpotentiaal zo gemeten moest worden, dat daarbij alleen het buitenste laagje
betrokkenwas.
De toepassing van de wetten van het Donnan-evenwicht maakt het mogelijk om
bij elke gegeven samenstelling van de milieu-oplossing de toestand vlak binnen de
wortel- of celwand te berekenen. Voor het begrijpen van de minerale samenstelling
derplantisditvanbelang,omdathetduidelijk is,datdezesamenstellingeennauwere
correlatiemoetvertonenmetdetoestandindebuitenstelaagvanhet plantenlichaam
dan met die in een ruimte buiten de plant (TENDELOO, VERVELDE en ZWART VOORSPUY, 61).

Hoedebuitenlaagvanhetplanten- ofcellichaam demineralesamenstellingvande
meernaar binnen gelegen delenbeinvloedt,d.w.z.hoedeverplaatsing derionen van
de buitenste laag naar binnen toe verloopt, zal in de volgende paragrafen bezien
worden.
Eerstvraagtnogeen tweede punt, dat verband houdt met de doorgang van ionen
door het grensvlak tussen plant en milieu, de aandacht. In de paragrafen 3f en 3g
werd LUNDEGARDH'S waarneming, dat de plantenwortels bijna steeds een negatieve
ladinghebben,bevestigdindiezin,datditinderdaadhet gevaliswanneer depHvan
hetmilieubovenhetEPligt.DaarditEPvoorenigeonderzochteplanten tussenpH3
enpH4bleekteliggen,zalookinzeerveelindebiologievoorkomende gevallendie
negatieve lading verzekerd zijn. LUNDEGARDH legt de uitwerking van deze negatieve
potentiaal in sommigevan zijn geschriften dusdanig uit, dat dezepotentiaal de toegangvan depositief geladenkationen tot hetinwendigevan deeelofwortel zouvergemakkehjken, waardoor de kationen als het ware „passief", zonder enige moeite
door de wortel kunnen worden opgenomen. Daarentegen zou die potentiaalsprong
eenhinderniszijnvoorhetbinnentredendernegatief geladenanionen,zodat voorhet
binnenwaarts transport van anionen energie verschaft zou moeten worden om deze
hindernis te kunnen overwinnen (LUNDEGARDH, 31,biz. 301). Op de noodzaak van
het beschikbaar komen van deze energie is dan ook LUNDEGARDH'S theorie van de
anionenademhalinggebaseerd;dezeademhalingisdeuitingvaneenbijzondermechanisme, dat door LUNDEGARDH verantwoordelijk wordt geacht voor de „actieve"
anionenopname.
Tegen deze opvatting moeten bezwaren worden aangevoerd. Immers, weliswaar
betekent dezeelectrischepotentiaalsprong eenhindernisvoor deanionen, doch daar
staattegenover,datterplaatsevandezepotentiaalsprong ookeen concentratiesprong
optreedt, die in het voordeel is van een binnenwaartse beweging der anionen. Met
emg nadenken zal het zelfs duidelijk worden, dat de geldigheid van de Donnanlonenverdeling,ofweldezojuistbehandeldegelijkheid vandeelectrochemischepotent i a l terweerszijdenvandewortel-ofcelwand,inhoudt, dat hetvoordeelvandecon46

centratiesprongjuisthetnadeelvandepotentiaalsprongopheft. Deenerzijdsvoorhet
overwinnen van de electrische potentiaalsprong nodige energiekomt anderzijds vrij,
doordat deanionen opeenlager osmotischenergieniveaukomen.Het doordewand
gaan van een anion vereist dus geen energie-toevoer. Voorshands verlangt het optredenvaneennegatievepotentiaalterplaatsevandewortel-ofcelwanddanookniet
hetveronderstellenvaneenbijzondereanionenademhalingalsenergieleverancier voor
het anionentransport.
Voor de kationen geldt een soortgelijke redenering: voor de binnenwaartse verplaatsing ervan is de potentiaalsprong nu een voordeel, doch dit voordeel wordt
geheelte niet gedaan door het nadeel van deconcentratiesprong. Het passeren van
eenkation door het grensvlak gaat dus alevenminalsvoordeanionen gepaard met
eenovergang naar een ander energieniveau.
Hoewel de wortelpotentiaal dus nog niet direct een verklaring geeft van LUNDEGARDH'S waarnemingen, dat er tussen de stofwisseling van de plant en de anionenopnameeen nauwere, althans een andererelatiebestaat dan tussen de stofwisseling
endekationenopname, isdemetingervantochallerminstzinloos.Degroottevande
wortelpotentiaal verschaft immers inlichtingen omtrent de ionenconcentraties, die
verwacht kunnen worden in de aan het milieu grenzendelaagvan dewortel-of celsubstantie, en verstrekt ook gegevens over het gedrag van het eel- of wortelprotoplasmatenopzichtevanhetmilieu.Detoestandindeeelofwortelnabijhetgrensvlak
isbepalend voor devraag,in welkerichtingenmetwelktempoerionenverplaatsing
zalplaatsvindennaar deverdervandewandverwijderdedelenvandeeel-ofwortelinhoud. Het is te verwachten, dat dezeionenbewegingen zozullenzijn, dat gestreefd
wordtnaarhetzelfdeevenwicht,maardanineengrotereruimte,alshetgeenzichnaby
dewandblijkbaarvoortdurendinstandhoudt.Zolangineeneelofplantaardigorgaan
toestanden voorkomen, die kennelijk niet overeenkomenmetwatmen opgrond van
dewortelpotentiaal voor het uiteindelijke evenwicht verwacht, zuUen verplaatsingenj
optredeninderichtingvandat evenwicht.Hetismogelijk,datdebestudenngvande
verplaatsingen feiten aan het licht brengt, die aansluiten bij de zojuist genoemde
waarnemingen van LUNDEGARDH.
b. Ionenverplaatsing door deeel- ofwortelinhoudheen
Inhet navolgende zullen beschouwingen gewijd wordenaan ^ J e verwachteiiLverPlaatsingvan ionen door een ruimte, dieals modelmeet dienenvoor_hetmwendige
vaneen wortel of eel. De ruimte wordt gevuld gedacht met
™\™^™™™&ft
van stofTen, dat inelectrochemischopzichtovereenkomstigeei^nschappenvertoo^
alshetinparagraaf 3fbeschouwdemengsel.Verondersteld
™£^^t™Tg«* bestaaf uit aan haar plaats gebonden ionogene zure en^basische groeper, De
grootte van de gedissocieerde fracties is weer afhankehjk.nnjpH ; .**• « ^ t o
fracties van het eneladingsteken zalwordengeneutra"seerddoor f j ^ ^ ^
vanhetandereladingsteken, ophetoverschotvandein < ^ ™ ^ ! ! ^ 5 g S S
na.DitoverschotwisseltingroottemetdepHenzal^ ^
™ £ ^ d 5 £ ^ £ >
tratie der „vaste" (aan hun plaats gebonden) " T ^ ^ S K I B S S S
ionen zal op dezelfde wijze als dat in P^agraaf3f voor de egen l o n e n g e s c ^
worden
^
vandepH,volgens
de
formule 3.d.7.
.Waardenbovenhet
r£ araseduid
IE DepH,wddiuiju

a*--"r »

ff ^S t r X S ^ b S ^ S .

^ P zijn devaste ionen negatief geladen,voor pn wd<uucu
d ? mdebiologiewordtdeb e t i n g IEPinversch^ndebetekenissengebruik,Afwijkingenvan
deindezestudiebedoeldebetekeniskunnendusvoorkomen.
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Aangenomen wordt,datdecomponentenvannetmengselgelijkmatig verdeeld zijn
in de ruimte. De omstandigheden, waaronder het mengsel zich bevindt, zijn echter
nietdoor degeheleruinateheengelijk, enzo zalb.v.deconcentratie der vasteionen
van plaats tot plaats kunnen verschillen. De gelijkmatige verdeling van het mengsel
houdtin,datergeenrekeninggehoudenwordtmetdeaanwezigheidvanb.v.plasmavrije vacuolen. De veronderstelling van een gelijkmatige verdeling is natuurlijk een
sterke vereenvoudiging, doch misschien minder sterk, dan de grote verscheidenheid
endifferentiatie van structuur binnenlevendewezenszou doen menen.Op biz.24en
30isduidelijk gemaakt,dat nietzozeerdeaardderindividuele componenten vanhet
mengsel als wel het gedrag van het mengsel als geheel doorslaggevend is voor het
electrochemisch gedrag. Biochemisch nogal verschillende mengsels kunnen zich in
electrochemischopzichtgehjk gedragen.Eenander soort diffentiatie ismogelijk door
variatieingehalteensamenstellingvandestoffen, diedezogenaamde „dode" ruimte
in dewortelof eelvullen (ziebiz.32);schommelingen hierin behoeven zichook niet
direct in het electrochemisch gedrag van de eel- of wortelinhoud te uiten. Tenslotte
magnietoverhethoofd gezienworden,dateengelijkmatige verdelingvanhetamphotere mengsel van stoffen nog volstrekt niet uitsluit, dat dit mengsel in verschillende
toestanden aanwezig kan zijn, b.v.watbetreft ladingstoestand, coagulatie of peptisatie,viskeus of meer vloeibaar, en dergelijke oorzaken van uiterlijke ongelijkheid, die
echter goed kunnen samengaan met innerlijke gehjkheid van wezen.
Ondanks al deze overwegingen is het levende object ongetwijfeld niet geheel in
overeenstemming met de veronderstelhng, dat de eel- of wortelinhoud zich in zijn
gedragalleenmaarzourichtennaarformule 3.d.7.Deopgrondvandit uitgangspunt
opgebouwde beschouwingen moeten danook opgevat worden als modelbeschouwingen. Zoals veel van dat soort beschouwingen, zullen ze in gunstige gevallen qualitatievepunten van overeenstemming vertonen met het levende orgaan oforganisme;
in ongunstige gevallen zullen die punten van overeenstemming misschien lijken te
ontbreken, dochook dan kan degevolgdegedachtengang op zichzelfjuist zijn, doch
kunnen bepaaldevereenvoudigingenindeopzetteingrijpendgeweestzijn.
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milieu

cel of

worlei

y°P? =a

Fig.8.Volume-elementevenwijdig
aandewandvan de eelof
wortel.
Infig.8isdebegrenzing(wand)vandetebeschouwenruimtegetekend,metopeen
afstand x daarvan eenuiterst dun, vlakvolume-elementje dx, dat evenwijdig ligt aan
de vlak gedachte wand. Het oppervlak van het volume-elementje zij a. Men kan nu
vragen naar dehoeveelheid van eenin deeelof wortelaanwezigebeweeglijke ionensoort, dieper tijdseenheid het volume-element passeert. Verondersteld wordt, dat er
geenplasmastromingplaatsheeftin een richting loodrecht op het volume-element of
dus loodrecht op de wand; plasmastroming langs het volume-element is van geen
invloedopdeuitkomstvandevolgendebeschouwing.
Er zijn tweekrachten denkbaar, onder invloed waarvan een ionensoort zich door
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het waterige milieu van het volume-element zal kunnen bewegen: een osmotische
kracht tengevolgevan een gradient in de concentratievan hetion eneenelectrische
kracht onder invloed van een gradient van deelectrischepotentiaal.
Develehypothesen aangaande de rol, die ..carriers" bij het ionentransport zouden kunnen vervullen,blijven buiten beschouwing zolanghetniet strikt noodzakelijk isdezein detheoriete betrekken.Afgezien van het feit, dat sommigeionensoorten zichalheelslechtlenenvoor het aangaan van
bindingenmeteen..carrier",geldtooknogalsbezwaar,datintensiefionentransport snelleverplaatsbaarheidvan eeninvoldoendehoeveelheid aanwezigecarrierveronderstelt,hetgeenzeer twijfelachtig
is. Het zwijgen over deze mogelijkheid is ook daarom gerechtvaardigd, omdat het hierbij eigenlijk
niet meer gaat om ionen-transport op zichzelf, doch om het transport van een geheel andere stof,
waarvan een mineraal bestanddeel toevallig deeluitmaakt.

Vanbeidegradienten zullenalleendiecomponentenwordenbeschouwd,dieloodrechtopdewandenophetvlakvanhetvolume-elementstaan.Indiendegroottevan
j

.. ,

.

.

dc

dE.

,

dezecomponentenvooreenwillekeungelonensoortresp. j - en- j - is,kanaangegeven
worden,hoegroot dekrachtenzijn,dieopeengramionvandieionensoortinwerken.
DetheoretischebehandelinghiervanisreedsvanNERNST(1888)afkomstig.Menvindt
haarinveleboeken over physischechemievermeld.Verwezenkanb.v.wordennaar
HOBER(22, biz. 18)en JELLINEK(24, biz.777). Hetblijktdan,datopeengramionvan
debewusteionensoortinwerken:eenosmotischekrachtter groottevan
RT dc
~cT'dx

(4.b.l)

eneenelectrischekracht, groot
nF— (indien het gaat omnegatieveionen)
dx

(4.b.2)

of
-«F—(indien het gaat ompositieveionen)
(4.b.2').
dx
Hetmta-teken voordekrachtduidterop,datbije e n f f °f«? * ?" ^ " J ^
o p i o i d ) concentratie-,reSp, * * * * £ * £ V ^ S S r n p — . ' f i
vergehjkingen is R = gasconstante = 8,316 joule, i d?™1
. ,,jteedrUkt in
Faraday = 96501 coulomb, e= concentrate van
^ ^ ^ L ^ S ^ f S
molen/1,n = valentiederbeschouwdeionensoort E= f ^ ^ S S S i S i a d
Onderinvloed van debeidekrachten gezamenhjk knjgt dewnensoort desnelheia
u_(_RT dc,nF^\
nF\

c '<&•

(i n hetgevalvananionen)

'

(4-b-3>

dx)

of

2L(-?I. — -nF^\ (in hetgevalvankationen)
(4.b.3').
nFV c 'dx
dx).
TT- .
.
, A-~ MM inn zou kriigen onder invloed van een
, Hierin is u de snelheid in cm/sec, die het ion zou.am
Volt/cm.De
kracht,diewordt uitgeoefend dooreen« J * ^ f f l S S k h d d , dievoorelke
grootheid uis dein deelectrochemiewelbekendexonenbeweegujKn
ionensoort typisch is.
hankiesdegradientvandeelectrocheInverg.4.b.3zalmenin devormtussendehaakjes a g
b e t r e k k i ng tussen
mischepotentiaalherkennen.Daarmeeheeft deopbiz.43ver

ionentransport en electrochemischepotentiaal eenquantitatieve vorm gekregen.
De hoeveelheid S, die van de beschouwde ionensoort per tijdseenheid door het
volume-element gaat, is het product van snelheid, concentratie en oppervlak, dus,
uitgedrukt in molen:
S=

acu ( RT dc
dE\
.
.
?r•-7- + n-r) (vooramonen)
n \ cF ax
dx)

t* U A\
(t.o.t)

of
s =

acu(RTdc_ndE\
n \ cF dx

^

(4A)A,y

dx]

Deze transportvergelijkingen gelden voor elkeionensoort, die in het beschouwde
systeemzoukunnenvoorkomen.Hetisechternietmogelijk,datineensysteemalsdit,
waaringeennetto-transportvanelectriciteitplaatsheeft,alleionensoorten onafhankelijk van elkaar bewegen.Eriseenzekereafhankelijkheid, diedaarin bestaat, dat met
een bepaalde hoeveelheid van de ionen van het ene ladingsteken een aequivalente
hoeveelheid van deionen van het andere ladingsteken verplaatst moet worden. Zijn
erdusinhetbeschouwdesysteem,behalvedeniet-diffunderende vasteionen,nogtwee
diffunderende anionensoorten 1 en2endrie diffunderende kationensoorten 3,4en5
aanwezig, dan moet gelden
nxSx + n2S2 = HgSg+ n^i + n5S5

(4.b.5).

Met gebruikmaking van de formule 4.b.4 voor elk der grootheden S wordt verg.
4.b.5:
' /

/ RT dCl ,

dE\ ,

/ RT dc2 ,
L

= a |c 3 « 3 f/ RT dct
+ * * [-^F-dxc u

dE\\

2

RT dcs_ dE
c,F'dx "3 dx

+

dE\
I RT dc5
+c
*Tx) ^[-WTx-

n

dE\\
> Tx))

n

,.. _
(4 b 6)
- - -

De betrekking 4.b.6, gebaseerd op de aequivalentie der verplaatste hoeveelheden
kationen enanionen,maakt het mogehjk om degrootte van het potentiaalverval -juit te drukken in de concentraties en concentratie-gradienten der aanwezige ionen.
Dit wordt dan
/ dcx
dc2
dcz
dct
dc5\
dE_RT[Ui-dx- + U>-dx--u*dx- -*&
- ^ ^ )
dx
F
("iCi"i + rhc2u2 + MaCat/g + H4C4W4+ n5c5u5)

(4.b.7).

Uitdezebetrekkingblijkt, dat hetpotentiaalverval opdebepaalde plaatsx ondubbelzinnig bepaald wordt door de daar geldende concentraties en concentratiegradienten der aanwezige ionen, terwijl ook de beweeghjkheden der ionen een rol
spelen.
AT*

Door het invullen van de waarde —, zoals die gevonden wordt uit verg. 4.b.7,
levert verg. 4.b.4 een betrekking op, die voor iedere ionensoort aangeeft, hoe het
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transport ervan beheerst wordt door haar eigencqncentratieen concentratie-verval,
'maar ook door de concentraties en concentratiegradienten der overige aanwezige
diffunderende ionen. Voor deionensoort 1ontstaat devolgende vergelijking:

I

acvux RT{
•Sl =

11dcdcx
cx dx

Hl

(u

dCx

_i_

^c2

^c3

dc

i

dc

z\\

[ *dx + "2 dx ~ " 3 ^ ~ " 4 ^ ~" 5 dx~j\ (4.b.8);
{nxcxux+ n2c2u2 + n^Ug + w4c4w4+ w5c5w5)J

voordeionensoort 2ontstaat een soortgelijke vergelijking,voordekationen 3, 4en5
eveneens,doch dan met verandering van het plus-teken voor de tweede term onder
accolades in een min-teken. De vergelijkingen van het type 4.b.8 laten zien, dat het
transport van een bepaalde ionensoort afhangt van een groot aantal grootheden.
Enigedaarvan zijn grootheden, dievrijzekerdoorhetgehelesysteemvrijwel dezelfde
waardezullenhebben,t.w.debeweeghjkheidendevalentievandebeschouwdeionensoortzelfenvan deandereaanwezigeionen.Verderisereengroepvananderegrootheden, die vrijwel overalin het systeem van plaats tot plaats zullen veranderen, dus
afhankelijk zullen zijn van deafstand x tussenhetbeschouwdevolume-element ende
wand;dezegroep omvat deconcentraties enconcentratiegradienten vanelkder aanwezigeionensoorten.
Wanneernu deionenverdeling opeenbepaald ogenblik doorhet helesysteemvolkomen beschreven is, d.w.z. dat het verloop van de concentraties der verschillende
ionenvandewandafnaarbinnentoegeheelbekendis(voordeionensoortiwiskundig
voorte stellen door c;= / ; (x)), dan is daarmeetevenshetverloopderconcentratiegradientenbepaald ( j ^ = / ' i (*))enkan dusvoorelkwillekeurigvolume-element dx
berekend worden, hoeveeler per tijdseenheid van elk derionensoorten door gaat.
Hetkan bij dezojuist bedoelde berekeningblijken, dat erdoor het linker vlakvan
eenbepaald volume-elementje een andere hoeveelheid van een bepaalde ionensoort
passeert dan door het rechter vlak. Dit betekent dan, dat het volume-element een
anderehoeveelheid van dieionensoort gaat bevatten, d.w.z. dat deconcentratie van
deionensoort verandert. Dit kan danookweereenveranderingvanhetconcentratieverloop/;(x) en van het verloop van de concentratiegradient/ ; (x) met zich meebrengen. De zoeven bedoelde berekening van de verplaatste hoeveelheid door een
volume-elementgolddusslechtsvooreenogenblik,hetwaseenmomentopname.Juist
doorhetfeit,daterverplaatsingoptreedt,veranderenreedshetvolgendeogenblikweer
devoorwaarden diedeverplaatsingbeheersen.Behalve,datdeberekeningvandeverplaatsing dusverandert van plaats tot plaats,verandert zeookmetdety'd.Vooreen
volledige beschrijving van het verschijnsel van deionenverplaatsing moet dus rekening worden gehouden met twee onafhankelijke veranderlijken: de plaats (aan te
gevendoordeindexx)endetijd (aanteduidendoordeindext).
Alser op een zeker ogenblik / door het linker zijvlak van het reeds beschouwde
volume-element dxuitfig.8 eenhoeveelheidvaneenwillekeurigeionensoortpasseert,
di
e gehjk is aan St, dan kan men de hoeveelheid, die door het rechter zijvlak gaat,
voorstellendoor St +
feW
. Indien de ionen in het volume-element geen reacties ondergaan, waardoor ze als
!<>nenuithetsysteemzoudenverdwijnen,enindienookgeenreactiesoptreden waarby
ionen van dezelfde soort verschijnen, dan zal het volume-element per tijdseenheid
^ dx ionenmeersaanbevatten.Daardeinhoudvanhetvolume-elementadx is,
\dx
ionenmeergaan
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zal deconcentratie per tijdseenheid toenemen met

r

\— )dx = — (-r-1•
adx \dx/t
a \dx/t

Menkandusschrijven,datdeconcentratieverandering ter plaatsex, voortestellen
door (—J,op,hettijdstip tvoorgesteldkanwordendoor
(dc\
\(dS
dt/x
a \dxj

(4.b.9).

Dezevergelijkinggaatdusopvooraldieionen,diegeenreactiesvertonen,waardoor
zeophouden te bestaan of waardoor ze verschijnen. Voor elke afzonderlijke ionensoort 1 t/m 5,diebovenbeschouwdwerd,moetdan in verg.4.b.9 deindex 1,2, enz.
aan decenSwordentoegevoegd.
Het geval,dat hetion weleen reactie vertoont, doet zich voor bij de H-ionen(en,
in gevallenwaarin zevan belang zijn, ook de OH-ionen).Wanneer deze namelijkin
hetvolume-elementinconcentratieveranderen,zaldebuffer-capaciteit vandewortelofcelinhoudzichdoen gelden,enzullenofH-ionen zichvoor eendeelverbindenmet
devaste ionen ofwel devasteionen zullen H-ionen afsplitsen, al naar de richtingin
welke de H-ionenconcentratie zich tracht te veranderen. Het mechanisme vande
H-ionenbinding kan tweeerlei zijn: 6f zebinden zich met de zuurresten dergedissocieerdezureverbindingen, ofzegevenaanleiding tot een hogere dissociatiegraadder
basischeverbindingen enverenigenzichdanmetdevrijkomende OH-ionen. Hetvrijmaken van H-ionen geschiedt op de omgekeerde wijze. In alle gevallen zullende
reactieszichuiten ineenwaardeverandering van deconcentratie der vaste ionen, de
grootheid A uit verg.3.d.7. Er zal evenveelverminderingvan A plaats vinden alser
H-ionen gebonden worden.Deverg.4.b.9wordt voor deH-ionen dus watanders:

Daar degrootheid A geachtwordt tevoldoen aan debetrekking 3.d.7:
A = KxlogcH + K2
of

A

= K{IncH + Kz,geldt ook
\dtU

(4.b.lD-

cH\dt)

Nainvullenvandezebetrekkinginverg.4.b.l0 kan fe] worden opgelost,waarvoor dan gevondenwordt
\ /*

'^A=dt

l

l

(dSn\

h^V&L

(*-bA2)-

b ^ ^ T S ^ ^ 8evor
, m ,8d dV0000rrdi ee dvergelijkingen
van het type4.b.8envan
1
4b Fvoord e H t n f T T ^ J V™ B d i g d e i o n ae ir ree tonisoort, aangevuld metverg.
de modelsvstLm S
^ ' "2
samenstellingvanhetbMcho»J
t ^ S S ^ S ^ A l T a ^ ^ ^ a n d kan worden aangegevenm J
vormvandezoevengenoemdefunctie c,= / ; (x). Het difTerentiaalsysteem iswiskun-

digniet bepaald onoverzichtelijk, doch een algemene oplossing kan niet worden gegeven, tenzij het vraagstuk zozeer vergemakkelijkt wordt door vereenvoudigende
veronderstellingen,dathetinbiologischopzichtgeenwaardemeerheeft endatomgekeerd deuit de biologie bekende feiten ook niet meer als „proef op de som" op de
juistheidvan het uitgangspunt kunnendienen.Zulkeenvereenvoudigende veronderstelling zou b.v. kunnen bestaan in de veronderstelling, dat slechts een beweeglijk
kation en een beweeglijk anion aan het systeem deelnemen en dat er een bepaalde,
zeereenvoudigebegintoestand is.Beidepuntenzijnkennelijknietinovereenstemming
metookmaar het eenvoudigste derindebiologiedenkbaregevallen.
. Ookeennumerischeoplossing van het differentiaalsysteem blijkt, zelfsin tamelijk
eenvoudigegevallen, met degewonerekenhulpmiddelennogdusdanigbewerketijk te
zijn,dattenhoogsteeenenkellosstaandgevalzoukunnenwordenbezien.Alleinteressante gevallen, zoals verschillen, die optreden onder invloed van wijzigingen in het
milieuof onder invloed van uiteenlopendewaarden derconstantenKrenK2 inverg.
3.d.7,bhjven dan onopgelost.Inhetalgemeenzalhetdusnauwehjksgerechtvaardigd
zijnomopdezewijzeveeltijd aandebedoeldenumerischeoplossingtebesteden.
Vooruitzichten om op de duur, wanneer de grondslag van het betoog voldoende
bij de werkelijkheid blijkt aan te sluiten, met krachtiger rekenrmddelen of andere
rekentechnieken waardevolle uitkomsten te krijgen, lijken aanwezigte zijn. Tot nog
toekondendezemogelijkheden nietverwezenlijkt worden.Indevolgendeparagrafen
zullendaarom enkele bijzondere toestanden engevallen bezienworden, diewelgeen
algemene en alzijdige oplossing van het vraagstuk der mineraalhuishoudmg van
levendeobjecten geven,maar tochenigezeerbelangwekkendegezichtspuntenopleveren.In het bijzonder zullen de beschouwingen toegespitst worden op het zo mtngerendevraagstuk der zoutaccumulatie.
c. De voorwaarden voor zouttransport tegen een concentratiegradient in
Het zoukunnen lijken, alsof devergelijkingen 4.b.4- ofdedaaruit afgeleide vergelijkingen4.b.8- bijuitstekgeschiktzijnomnategaanonderwelkeomstandgheden
^n-accumulatie optreedt, waaronder men dan zou kunnen
^
^
^
vaneenionensoort tegen een concentratie-gradient m.Men_zoudan• k j ™ ™ * ^
onderwelkeomstandi|heden degetransporteerdehoeveelheid|positief(transportin
fig. 8naar rechts) kan zijn, wanneer deconcentratiegradient £ positief (naar rechts
oplopend in fig. 8)is. Bij beschouwing van diemogelijkheid voor een kationensoort
blijktuitverg.4.b.4' inderdaad, dat S eng tegelijkertijd positief kunnenzijn,indien
f maar voldoende negatief is,d.w.z.indiendewortel-ofcelinhoudindesituatievan
fig- 8 naar rechts toeinvoldoendematenegatiefwordt. ™ £ ^ * J F ? £ ^
c
denkbaar. Wanneer b.v. aan de rechterzijde een hoge»
°™"™*™™XZl
vasteionen aanwezigisdanlinks(klaarblijkehjk moetd r t . J J W }0 "ennodigzVPHtarrechterzijde), danzullendaarookmeerP ^ f ^ ^ S ^ m S S ^ S S verIs de beschouwde kationensoort bij deze begeleidende^ionen^n " J j J ^ d S U g e .
jegenwoordigddanovereenkomtmethetaandeel,datze^heeftj J ^ J S
^
leidende ionln ter linkerzijde, dan zal ^ f ^ l ^ ^ S Z T a n d i c ionenPlaats vinden, niettegenstaande rechts reeds een hogere concentraueva
" S e h S t e d o e l d e ophoping van een bepaalde ionensoort vertoont blijkbaar over-

eenkomstmetdeopbiz. 16 en 18besprokenionen-ophopingineenDonnan-systeem,
in zoverre, dat dus een hogere concentratie van niet-diffunderende ionen aanleiding
geeft tot het accumuleren van begeleidende ionen. Geldt echter in dit geval ook niet
het daar (biz. 18)besproken bezwaar, dat er slechts ionen van een bepaald ladingsteken worden opgehoopt, zodat er nog geen sprake Isvan eigenlijke zoutophoping?
Is ook in het thansbeschouwde geval deionenophopingniet gebonden aan de aanwezigheid van vaste ionen, zodat ze zich niet handhaaft, wanneer uit de ruimte met
vasteionen afgifte vanionen aan een plasma-vrije ruimtezou plaats vinden? Dat dit
vermoeden niet geheel en al ongegrond is, volgt al daaruit, dat zoeven Week, dat
kationenverplaatsing tegen een concentratiegradient in mogelijk was,indien in verg.
dE
4.b.4' de term — maar voldoende negatief was. Diezelfde term komt echter ook in
dx
verg.4.b.4voordeanionenvoor; envolgensdezeverg.ishetdanuitgesloten,dat ook
deanionenverplaatst worden tegeneenconcentratiegradient in. Hetisdus ookin dit
geval, evenals dat voor het Donnan-evenwicht bleek(biz. 14),welzeer duidelijk, dat
accumulatie van een bepaalde ionensoort in demet protoplasma gevulde ruimte nog
nietidentiekismetzoutaccumulatie,dusmetaccumulatievantweetegengesteld geladen ionensoorten.
Voor een grondiger analyse van dit vraagstuk lijkt het dan ook wel wenselijk om
debeschouwingen niettebeperken tot eenruimte,waarinzichvasteionen bevinden,
dochomtevenstebezien,hoedezoutconcentratieszullenzijn,wanneerinhetinwendige van de plasmahoudende ruimte afgifte van zout aan een plasmavrije ruimte
plaats heeft. De vergelijkingen 4.b.4 en 4.b.8 hebben betrekking op een ruimte met
vaste ionen en zijn dus niet onmiddellijk geschikt om de voorwaarden voor zoutaccumulatietetoetsen;eriseenverlengstukvandegevolgdetheoretischebehandeling
nodig voor het beschouwen van de zoutconcentratie in een inwendige plasmavrije
ruimte.
Klaarblijkelijk is,volgens debeschouwing, diein paragraaf 4a gewijd werd aan de
betrekkingtussendeionenconcentratiesinhetmilieuenindeplasmahoudenderuimte,
ookvoorhetinwendigegrensvlakmeteenplasmavrijeruimtedewetvandegelijkheid
derelectrochemischepotentialenterweerszijdenvanhetgrensvlakgeldig.Ditbetekent
dus, dat ook voor dit gevaldewetten van het Donnan-evenwicht opgaan endat (zie
biz. 16)voor de overgang van ionen van de binnenste laag van de plasmahoudende
ruimtenaar devacuoleofnaarhetxyleemvatgerekendmagwordenmetdegelijkheid
der ionenproducten ter weerszijden van het scheidingsvlak.
Het werken met dezeionenproducten iszeervruchtbaar gebleken. Ten eersteisde
grootte dezer ionenproducten niet, zoals die der ionenconcentraties, onderhevig aan
sprongsgewijze veranderingen ter plaatse van een scheidingsvlak tussen een plasmahoudende eneen plasmavrije ruimte. In detweedeplaats geeft het ionenproduct een
directeaanwijzing over eenal ofnietplaats gehad hebbendezoutophoping. Deregel,
datineeninevenwichtverkerend systeem,waarindusgeenzoutophoping aan dedag
treedt,vooreenbepaaldkationen-anionenpaar hetionenproductoveralinhetsysteem
gelijkis(hetDonnan-systeemisdaarvaneenvoorbeeld),moetimmersalsdirectetegenhangerhebbenderegel,datzoutaccumulatiegepaardgaatmeteenongelijkheidvanhet
ionenproduct voor dat zout. Blijkbaar kan zoutophoping dan als volgt gedefinieerd
worden: Van accumulatie van een bepaaldzout issprake,indien hetionenproduct voor
datzout inhethoutvat of inde vacuole hoger is daninhet milieu.De gelijkheid der
ionenproducten ter weerszijden van het grensvlak tussen houtvat of vacuole en de
plasmahoudende ruimtemaakt, dat het optreden vanzoutophoping in devacuoleof
in dehoutvaten getoetst kan worden aan dehand van deionenproducten in de aangrenzendeprotoplasmalaag.Zelfskanmennogverdergaanennieteensdeaanwezig54

heid van eenplasmavrije ruimteveronderstellen: het ionenproduct opeenwillekeurige
plaats in het protoplasma geeft direct aanof zoutophoping aandedagzou treden,
wanneer daar terplaatse een plasmavrije ruimte zouontstaan ofreeds aanwezig zijn.
Het ionenproduct is'een uiterst handige grootheid voorhet aangeven vanwat men zou
kunnen noemen het accumulatieniveau op elke willekeurige plaats (zieechter biz. 62
voor een verfijning).
Het toetsen van de voorwaarden voor zoutophoping is daarmee in een nieuw
stadium gekomen. Immers, numoet gevraagd worden naar een zodanig transport van
twee ionensoorten, de anionen en kationen vaneen bepaald zout, dat in fig. 8het
ionenproduct (als maat voor het accumulatieniveau) vanlinks naar rechts oploopt,
terwijl ook hetionenproduct met de tijd oploopt.
De voorwaarden voor het naar rechts oplopen vanhet ionenproduct ter plaatse
van het volume-element van fig. 8 zullen allereerst bezien worden voor eenuniunivalentzoutvanhettypeKC1. Hetionenproduct,voorgestelddoorp,isp = ca X CK.
^
,. .
,
dp d(cci X CK)
,
•
j
i
De gradient vandit ionenproduct is nu-±-=

en devraag is,onder wel-

ke omstandigheden
dp = d(CclCK)>0
dx
dx

( 4 c l )

geldig is.
De gradient kanookgeschreven worden
d

P
Z =

dcK , „ dccx
_ + C K _

tA^o\
(4.c.2).

C C 1

Uit devergelijkingen 4.b.4 en4.b.4', toegepast opK-ionenenCl-ionen,kan worden
afgeleid, rekening houdende methetfeit, datn = 1,zowel voor K+ alsvoor CI":
Sci , dE
17. __ den
acci
«ci +dx
.
en g g =
RT
dx
cc\F

dccx
dx

SK

dE
dx
"" "
RT
cKF

OCKWK
K K

(4.C.3).

Na substitutie vandeze vormen inverg. 4.C.2 ontstaat
SK
,

dE
Cci - j -

- Cci —

dp _

QCK»K

K

dx ,

RT

dx~

Scl
C

.
dE
h CK-r-

acquq

ax

R£

"

CKF

CCIF

of, nader uitgewerkt:
dp
dx

F(
RT\

u

SK
acKuK

dE
dx

Sa
,
acauCi

„ dE\
dx)

De tweedeenvierdeterm tussen dehaakjes vallen tegen elkaar weg, dus
dp = FcqCK I
dx

aRT

SK _ Sci \

\ CKWK

(4.C.4).

ca»ci/
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In hetrechterlid van dezebetrekkingzijn allegrootheden, metuitzonderingvan S,
onveranderlijk positieve getallen. Met het positief zijn van -j-,een van de voorwaarden, die bij zoutaccumulatievervuld moetenzijn, gaan devolgende combinaties van
waarden voor 5K en Sc\ samen:
a. Sk < 0enSa < 0,d.w.z.datindetoestandvanfig.8voorK-ionenzowelalsvoor
Cl-ionen transport naar buiten toe plaats vindt. Kennelijk is dit geen situatie,
waarin sprakeisvan opgangzijnde zoutaccumulatie, immersbeide ionensoorten
vloeien naar buiten af.
bl. SK ^ 0enScivoldoende negatief om~ positief temaken.
b2. Sci2L0enSkvoldoendenegatief om—- positief temaken.
Andere mogelijkheden dan de hier genoemde zijn er niet en de onvermijdelijke
gevolgtrekking daarvanis,dat,wilaandevoorwaarde -j- > 0voldaanzijn,tenminste
een der beideionensoorten buitenwaarts moet afvloeien. Het geval, dat beideionensoorten zich buitenwaarts bewegen voldoet niet aan devereisten van zoutophoping.
Deconclusie moet dus zijn: voor accumulatie van KCl isiniedergevalnodig, dat een
derbeideionen zichbuitenwaarts beweegt.
Menkanzichafvragen, ofdevoor KCl(enookvoorelkander uni-univalentzout)
bereikte conclusie eveneens opgaat voor andere typen van zouten, in het algemeen
dus zouten bestaande uit anionen met valentie waen kationen met valentie nk. Het
ionenproduct isin dit geval(cj"t x (ck)»\ zodat de gradient $ = ^ (Ca) " k x (Ck)"a}
dx
dx
nader bestudeerd zalmoeten worden.
Dezegradient kan ookgeschrevenworden als
d
£ = ( c j * x it.(ck)C»a-»^ + (cj* X nk (ca)04-» * «
(4.c.5).
Uit devergelijkingen 4.b.4 en4.b.4' kan worden afgeleid:
dca

-n^
ctcaua

a

dE
dx ^

dcv

-nkSk
acvuv

caF
Na invullen van dezevormen in verg.4.c.5 ontstaat:

dE
k

dx

ckF

fx=«afoj*(^(-0« ^ A ^ + „k(C>(cJ0*4,-^ ~ ^ ,
hetgeen, nader uitgewerkt, oplevert:

- «k( c j * ( c j * ^
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+ nk (c^a (Ca)nk(„Jg .

,A >x

De tweede en vierde term onder de accolades vallen tegen elkaar weg, zodat
dp _ F » a « k ( c a ) ' * ( c 1 > / Sv
Sa|
dx
RT
a
\ ckuk cauj

^ • •)•

Het teken van —•wordt bepaald door de tekens van de grootheden S tussen de
accolades op volkomen dezelfde wijze als dat zojuist voor KC1 het geval was en de
daar getrokken conclusies gelden ook nu.
Er komt dus de volgende zeer belangrijke regel te voorschijn:
Accumulatie van een zout in het inwendige van een eel of wortel gaat gepaard met
buitenwaartse verplaatsing vandfwelanionen ofwelkationen vanhet bedoelde zout.
De gevolgtrekking kan ook nog wat anders uitgedrukt worden:
Gelijktijdige binnenwaartse verplaatsing van de anionen en de kationen van een zout
gaat niet somen met een inwendigaccumulatie-niveau, dat hoger is dan het zoutniveau
van het milieu.
Daar de zoutaccumulatie een experimented waargenomen feit is, is geen andere
veronderstelling mogelijk, dan dat daarbij inderdaad of de negatieve 6f de positieve
ionen van het zout zich buitenwaarts bewegen, al onttrekt deze buitenwaartse beweging zich dan ook blijkbaar zeer gemakkelijk aan dewaarneming, getuige het feit, dat
dit gebeuren nog niet experimented gesignaleerd is, althans niet experimenteel herkend is.
Weizijnerwaarnemingen,dattijdens deaccumulatievaneenbepaaldeionensoort tevens afgifte
vandiezelfdeionensoortaanhetmilieuplaatsvindt,b.v.vanJENNYen OVERSTREET(25)en SCHUFFELENenLOOSJES (51), dochdiewaarnemingenwerdenandersverklaardentendelezekerookjuistverklaard.Erwerdnamelijk opgewezen,dationenopnamezekernieteeneenzijdigprocesis,dochdat
tengevolgevandewarmtebewegingderioneneenalzijdigediffusieplaatsheeft,die,tengevolgevande
specialeomstandigheden,diedeopnamebewerkstelligen,naar deenezijdewatsnellerverlooptdan
naar de andere zijde. Volgens deze onderzoekers is ionenopname dan het verschil tussen binnenwaartseionenbewegingenbuitenwaartseionenbeweging,welkelaatsteookexperimenteelaangetoond
werd.Dezelaatstebuitenwaartseionenbewegingisechtereenanderedandebovenbedoelde,waarbij
ookwerkelijkeennettobuitenwaartstransportoptreedt.Datinhetgevalvanhetbovenbedoeldenetto
buitenwaartstransporttochaccumulatieoptreedt,moet,blijkenshetgeenineenlaterstadiumvandeze
studie zal worden aangetoond, worden verklaard door een n6g snellere netto binnenwaartse verplaatsingelders inhetzelfde orgaanoforganisme.Hetlijkt waarschijnlijk, dat eenkleinerofgroter
deelvanhetgeen degenoemdevier onderzoekersaan buitenwaartseverplaatsing waarnamen,moet
worden verantwoord alsnetto buitenwaarts transport.
Om redenen, dielater duidelijk zullen worden, is het dewaarschijnlijkste veronderstelling, dat het de negatieve ionen, de anionen dus, zijn, die zich bij de zoutaccumulatie buitenwaarts bewegen. Een onvermijdelijke vraag is dan, om welke reden deze
anionen zich buitenwaarts gaan bewegen, nadat ze dan toch blijkbaar eerst in de
wortel of eel geraakt zijn. De volgende ter verklaring van het buitenwaartse anionentransportnaarvorengebrachte hypothese zal in de paragrafen 5a en 5b aannemelijk
worden gemaakt eninparagraaf 5eworden vergelekenmetenigein deliteratuur voorgestelde mechanismen. De hypothese is de volgende.
Aan het stadium der zoutaccumulatie gaat een stadium vooraf, waann de eel- ot
wortelinhoud een hoge H-ionenconcentratie heeft. Deze c„ wordt verondersteld
hoger te zijn dan de cH, die de eel- of wortelinhoud zou hebben, wanneer deze in
ionair evenwicht met het milieu zou verkeren. De bedoelde c H zal dus hoger moeten
zijn dan de c H , die op grond van de wetten van het Donnan-evenwicht uit de miheuomstandigheden berekend kan worden voor de buitenste laag van de wortel- of celinhoud. De hogere c H onstaat onder invloed van actieve stofwissehngsprpcessen.
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Naarmatedeeelofhetbeschouwdedeelvandewortelouderwordtisde stofwisseling
nietmeerin staat omdehogecHin hetinwendigevandeeelofwortelte handhaven.
Door dezecH-dalingheeft degrootheidA, deconcentratiedervasteionen,deneiging
om groter teworden. Ook deconcentratie aan begeleidende kationen moet dan toenemen.Dezeworden onttrokken aan het milieu (waardoor een binnenwaartse kationenstroom ontstaat) en aan de aanwezige extra kationen. Dit laatste heeft weer tot
gevolg,daterextraanioneninovermaataanwezigdreigenterakenendezezullenzich
ten delebuitenwaartsgaanbewegen.Inbeginselisdaarmeedanvoldaan aandevoorwaarden, dievolgensdezoeven afgeleide regelsvoor deaccumulatievervuld moeten
zijnvooreennaar binnentoeoplopendegradientvanhetionenproduct vaneenzout.
Hethiergegevenglobalebeeldvan dezoutaccumulatiezalnadereenexactere formuleringbehoeven,waarbijdantevensdooreenanalysevanhetverloopvanhetaccumulatieniveau met detijd zalmoetenworden aangetoond, dat het accumulatieniveau op
eenwillekeurig gekozen plaats ook met detijd omhoogloopt.
d. Zoutaccumulatie onder invloed van een cH-gradient
Om aan te tonen, dat een Cu-gradient werkelijk in staat is zoutaccumulatie te
bewerkstelligen, is het voldoende, dat bewezen wordt, dat op een bepaalde plaats x
(fig. 8) het ionenproduct p voor een zeker zout groter wordt dan in het milieu, of,
wathetzelfde is,groterdanvlakbinnendewand.Dezebewijsvoeringlijktdevolledige
oplossingvan het op biz. 52vermelde differentiaalsysteem te vereisen. Er werd daar
echter al vermeld, dat van de daaraan verbonden berekeningen moest worden afgezien.Volstaanzalwordenmetvoorlopigvooreenvrijeenvoudigsysteemaantetonen,
dat het ionenproductp nogbezig is toe te nemenbij een waarde vanp, die gelijk is
aandieinhetmilieu.Hetbewijszalwordengeleverddoorteberekenen, dat -— onder
dieomstandighedenpositiefis.Doorzijneenvoudishetsysteemweliswaarnietgeheel
representatief voor de overgrote meerderheid van biologische omstandigheden, doch
het sluit anderzijds voldoende bij dewerkelijkheid aan om althans de bruikbaarheid
derindevorigeparagraaf ontworpen hypotheseaantetonen.
De concentratie der vaste ionen van het systeem zal voldoen aan de betrekking
A = K\Inc H + K2

(zieblz.52)

terwijl als beweeglijke ionen aanwezig zijn H+, K+ en Cl~,dezelfde combinatiedus,
dieook inparagraaf 3ereedsgoedediensten beweesvoor theoretische berekeningen.
Als begintoestand wordt verondersteld, dat in de situatievanfig.8voor het op een
willekeurige plaats gekozen volume-element dx de gradient van het ionenproduct
cm X cci, aangeduid als ^ , nul is, dus ^ = 0. In gebruikelijke termen uitgedrukt,
betekent dit, dat overal in het systeem het accumulatieniveau gelijk is, dus ook vlak
binnen de wortel- of celwand even hoog ligt als in meer naar binnen gelegen delen.
Dithoudtin,dathetaccumulatieniveau ookgelijkisaanhetzoutniveauinhetmilieu.
Dezegelijkheid van het ionenproduct door het helesysteem kan deplantenwortel of
deeelbereiken zonder eenbijzonder mechanismetehulpteroepen; pas wanneer het
ionenproduct bovenditniveaukomt,kangesprokenwordenvanzoutaccumulatie en
moet er een zekereenergie-hoeveelheid verbruikt zijn voor die ophoping.
Gevraagd wordt nu dus naar het gedrag van het ionenproductp met de tijd, dus
naar de grootte en het teken van - p wanneer in het systeem een cH-gradient heerst.
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Ergeldt

In overeenstemming met verg. 4.b.9 kan nu geschreven worden
dp\

1 (dSK\ 1 (dSa\

fAA~

Voor het gemak zullen de indices x en t, aangevende, dat de betrekkingen alleen
geldenvoordebepaaldeplaatsx envooreenbepaald ogenblik t,wordenweggelaten,
waarbijdusbedachtmoetworden,datdezebeperkingnogsteedsblijft bestaan.
Debeide differentiaalquotienten in het rechterlid van 4.d.2 kunnen worden uitgewerktdoor differentiatie der vergelijkingen 4.b.4naar x, waarbij nmagwordenweggelaten, omdat de valentie van K+ en CI"beide 1 is. Dedifferentiatie levert op
dSK
dx

RT d2cK _._ den dE _
F dx2
dx dx

_ d2E
dx*

en
dScx

RT d2ca .

-dx---aUci-F--dx^

dccx dE
+ aUci

-dx--Tx

d2E
+ aUciCC1 2

^

(4d 3)

- -

Door substitutie van dezevorminverg.4.d.2ontstaat
RTd2cK ,

dp

dcK dE

RT d2cCi
dca dE
+ CKua-.^-cKua^.Tx-cKuclca-^

d2E
„ d2E

.. . ..
(4.d.4).

Doordat de beweeglijkheden uvoor K+ en CI"nagenoeg gelijk zijn, vallen in het
tweedelid van dezevergelijking der derdeendezesdetermtegenelkaarweg.Verder
kunnen in de overblijvende termen degrootheden HKenua, omaan tegeven,datze
ongeveergeliik zijn, vervangen worden door eengrootheid HKCI-(Voor anderecombinatiesvankationen enanionenzoudezevereenvoudigingnietmogehjk zynenzoudendientengevolgezeeronoverzichtelijke formulesverkregenzyn).Vergelijking 4.d.4
wordtnu

dp RT

I d2cK ,

*«a\,„

L , ^ - C K — ) — (4.d.5).

De eerste term van het rechterlid kan nog wat vereenvoudigd worden. Doordat
| =0gesteldwerd, geldt ookg = 0.Dezelaatstegrootheidkanalsvolgtworden
uitgewerkt
d2p d2(cKccO_cd^2dcEdp
+
CKd^a=0>
CC1
dx~2
dx
dx2
dx dx
dx
waaruit volgt
d2cK
d2cCi = _2dcK dca
Ca
~dx1+ CK~dx2'
dxdx

(4A.6).
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Door substitute van 4.d.6 in 4.d.5 ontstaat
dp

. RT

2

dcK dcC\ .

KC1

I

dcK „ dcCi\dE

+ KC1 CCI

r - T " *r••& " l -sr-CK*]s

(4 dJ)

- -

De waarde van-r- kan nu ontleend worden aan verg. 4.b.7, waarbij dan bedacht
dx
moetworden, dat dedeelnemendeionen nu zijn H + , K+ en CI",terwijl allevalenties
ngelijkzijn aan 1:
dE
dx

/
dca
dcK
dcH\
RT \UKCl ~dx- ~ "KC1-dx--""*;)
F

(4.d.8).

(MKCICCI + KKCICK + uHcH)

Dit ingevuld in verg. 4.d.7 leidt tot
dcg_
dcK_ den\
dc
( "KC1
(4.d.9).
/ K dcK _dca\dca\
[ l_dx "KC1 dx " H dx )}
- £ = -£T «KC1 - 2 -3
- r - + CC1-T--CK
\ J \
;
:
"
\ dx - j - dx
dt
F
\ dx dx
\ dx
dx I \ wKacci + "KCICK + «HCH
Eenvolgendestapmoetzijn,omdedifferentiaalquotienten —^ en—^ teelimineren.
dp

RT

{ -dcK dca , /

Daartoekan gebruik gemaaktwordenvandebetrekking CK + CH = cci + A, dieer
bestaat tussen deconcentraties der tegengesteld geladen ionen vanwege de noodzaak
van electroneutraliteit. Differentiatie daarvan levert op
dcK den dca . dA
lix- + lix- = -dx-+ Tx

(4 dl0)

-

-

Verder isp = CK X cci,hetgeen door differentieren oplevert
dp

dca .

dcK '

,. , 1 l S

Tenslottekanuit deboven (biz.58)aangehaaldevergelijking voorA door differentieren worden afgeleid

Uit de vergelijkingen 4.d.l0 t/m 12kan nu gevonden worden
dcci
dx

f^' IV C H
\c H /
cci+ cK

rfx

(4.d.l3)

en

te.,

i\dcn

— = cK ^CH / dx
(4.d.l3').
dx
cci + cK
Door invullen van deze waarden in verg. 4.d.9 en na verdere uitwerking ontstaat
dan devolgende betrekking
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dj>_,RT
dt

l

F"

(l-lj^'-CH-CK-cc)
KC1 HCK CC1

"

,dcy

(4dI4)

2

(CK+ Cd) ("KC1Cd+ «KC1cK+HHC H ) \ </*j

Dezebetrekking geeft dus aan, hoe in het volume-element vanfig.8en onder de
omstandigheden,zoalsdezeaanhetbeginvandezeparagraafwerdenaangegeven,het
ionenproduct/?zich zal gedragen. Daarbij treden alsvariabelen op:deconcentraties
der 3aanwezige ionensoorten, de constante K[(die een maat is voor de helling der
dissociatiecurve uitfig.4, tevens dus eenmaat voor het bufferend vermogen van de
wortel-ofcelinhoud)enverderdegradientvandeH-ionenconcentratie.Debetrekking
isnietzeeroverzichtelijk, maar laat toch reedsenigebelangwekkende conclusiestoe.
Allereerstblijkt hettekenvan -j-zonderbeperkingenpositieftezijn;immers,behalve
K[zijnallein debetrekking voorkomende grootheden positief. Daar K[ negatief_is,
wordenin deteller van debreuk tweenegatievevormenmetelkaarvermenigvuldigd
endeze teller is dus ook steeds positief. Er blijkt uit, dathetionenproductp inelk
willekeurig volume-element deneiging heeftomoptelopen totboven deinhet milieu
heersende waarde,mits de gradientder H-ionenconcentratie niet nul is. Is er geen
cH-gradient,dan is^ = 0en blijft zoutaccumulatieachterwege. Een twe'edebelangwekkendpuntishetfeit, dat degradient vandeH-ionenconcentratieinhetkwadraat
voorkomt, zodat het teken van de gradient vangeeninvloed isop het teken van j { .
Blijkbaar treedt eveneens zoutaccumulatie op, indien de cHvan buiten naar binnen
daalt. De mogelijkheid hiertoe bleek reeds op biz. 57, waar zowel bmtenwaarts
transport van kationen als van anionen tot zoutaccumulatie leek te kunnen leiden.
IsdeH-ionenconcentratie in het inwendige vandeeelofwortelkle.ner dande. evenwichts-cH,waarnaar het systeemstreeft, danheeft dezecHdeneigingomoptelopen,
hetgeen buitenwaartse afvoer van begeleidende kationen en bmnenwaarts transport
vanextraanionen veroorzaakt.
. . an „„ Qr .
Vanbelangisverder devraag naar hettempoderzoutaccumulatie en J J « d e a m
standigheden, die daar invloed op hebben. Dit tempo zou uit verg 4414^berekend
kunnen worden, doch daarin komen enkele grootheden ^ J J J f ^ J S S
groottenietmetzekerheid vaststaat,nl.debeweeghjkhedenu. Hetlyktechterverant
woordommet relatievewaarden tewerken,waardoorvoorJ ookrelatievewaarden
gevondenworden, dieechter goed vergelijkbaar zijn. ^ ^ ^ S i S m S d
grootte van de beweeglijkheid niet vaststaat, g ^ d worden datde beweejijkheia
derH-ionen ongeveer 5maalzo grootisalsvandeK- « ^ 2 £ l w S j
(Zouditnietgeh8eeljuistzijn,danmoet e e r ^ ^ ^ S S C ^ S ^ &
hetgeen de volgende redenering met ongeldigmaakt.; verg. t.u
geschreven worden

i =10 T MKC1 "i^+^f(^ : ^+ ycH)

w

i i. inRT „,„, eenconstante. Deinhetmidden
Indezevergelijkingisheteerstegedeelte10-^- «KCIeenconsw
cf ,
, ,••,
r ™ cu waarvandeeerstetweenogweer
staandebreuk bevatdeveranderhjkencK,cci encH,waarv
. ri

uitgedrukt kunnen worden in c H en p. De breuk kan dus geschreven worden als
f(p, cH).Deheleuitdrukkingkrijgt dan devorm
f =C./(/>,CH)

den
dx

(4.d.l6).

dp
De vorm~~
alsmaatvoor het tempo der zoutaccumulatie heeft nog een kleinbe~di

zwaar, dat daarin bestaat, dat/?niet eenconcentratie, doch eenproduct van concentrates voorstelt. In het hier beschouwdegeval,waarin KC1als enig aanwezige zout
optreedt, is het gemakkelijk om uit het product de zoutconcentratie af te leiden.By
hetionenproduct/?behoortindeplasmavrijeruimtetennaastenbij (nietgeheelnauwkeurig,wantdeweinige H-ionen treden ook als partner van enige der aanwezige Clionen op, zodat.de K- en Cl-ionenconcentraties niet precies gelijk zijn) een concentratie V / T Wenst men dus ingelicht te worden over hettempo,waarin de zoutconcentratiein eenterplaatsevan hetvolume-element aanwezigeplasmavrije ruimte oploopt,dan moetmenvragen naar dewaardevan—^~-- Dezeisechtergemakkelijk af
dVp _ 1 dp
te leiden uit^ dp
, immers'—jf-= — = •-£. Uit verg.4.d.l6volgt dan
dt'
~dT~2Vp'~dt'
dcu
dVp
1
= C
f(P> «H) dx
dt
2V>
of ook

dVp _
dt

Cf(P,c»A%

(4.d.l7).

Determ/' (p,c^)werdberekendvoor eensysteem,waarvoorgeldt
A = 0,05pH - 0,21
en waarvan dus het IEPbij pH = 4,2ligt.De berekening werd uitgevoerd voor een
zestal verschillende pH-waarden, waarbij telkens twee verschillende waarden van p
behoorden (tabel6).
TABEL 6. / ' ( / > , CH) BIJ ENIGE WAARDEN VAN p EN CH
(CH OPGEGEVEN ALS p H )

PH

^ ^ ^ ^

5,2. . . . . . .
4,8
4,4
4,3
4,2
4,1

10-«

10-*

3163
4643
35390
173610
2226900
100320

26346
28940
40427
39850
34205
24892

Het blijkt, dat determ/' (p, CjJ inafhankelijkheid van depH door een maximum
gaat. Dit maximum blijkt op te treden nabij het IEP, dat voor het gekozen systeem
bijpH = 4,2ligt.Dezoutaccumulatieisdusafhankelijk van eenterm, dievooral bij
lagezoutconcentraties in het systeem (p klein) een uitgesproken maximum nabij het
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IEPvertoont en waarvan het maximum groter is, naarmate het zoutniveau lageris.
Zoumen systemen met verschillendewaardenvanK{, dusmetverschillendebuffercapaciteit, met elkaar vergelijken, dan zou —r^-, en dus ook demaximum waarde
daarvan, tevens van K[afhankelijk zijn. Deze laatste afhankelijkheid is dan zo, dat
volgens verg. 4.d.l5 een in absolute grootte toenemende K[ onder overigens gelijke
omstandigheden aan

" eengroterewaardegeeft.Vooralinde term I —•

11 speelt
AT,eenzeeroverheersenderol,daarK[zelfsbijvrijhogecH-waarden(b.v. 10 norm.)
nog enigetientallen malengroter kanzijn dandecH(zieb.v.detabellen 5en 7). Ook
determ{K[- cH- CK- cci)neemtinabsolutegroottetoe naarmatede absolutewaarde
van K[groterwordt.Hetopbiz.33 en34 aande handvan de verschillende dissociatiecurvesvoor verschillende planten aangeroerde mogelijke verband tussen dezecurves
endezoutaccumulatie krijgt daardoor vastere vorm,in het bijzonder wat betreft de
hellingen dezer curves, die bepaald worden door Kv Hoe steiler de curve, tot hoe
sterker zoutaccumulatie de eel of wortel in staat is. Zeker merkwaardig is, dat de
invloedvan deKxzichjuist bij hetmaximum deraccumulatienabijhetIEPdoetgelden.Bijhet IEP zijn er immers geen vasteionen enzou menmisschien kunnen verwachten,datdetoestand identiekismethetgevaldaterinhetgeheelgeenamphotere
substantieaanwezig is.Het tegendeel blijkt het gevaltezijn. Blijkbaar heeft het feit,
dat terweerszijden vanhetIEPendusookterweerszijden vanhetonderIEP-omstandigheden verkerende volume-element wel vaste ionen in het systeem optreden, een
zeergroteinvloed op de snelheid vanzoutaccumulatie bijhetIEP.
-3

Het is niet uitgesloten, dat verschillende onderzoekers, bij het toetsen van de mogelijkheid om
zoutaccumulatie uit een pH-gradient te verklaren, tot eennegatief resultaat gekomenzijn, omdat de
PH-afhankelijkheid van de concentratie der vaste ionen niet in de beschouwingen werd Mtrokken.
Insommigegevallen werd de veranderlijkheid van dezeconcentratie welbeseft (b.v. MEYER, « , biz.
W79; TEORELL,63,biz. 1142),dochluktehetblijkbaar nietdezeinrekeningtebrengenbijgebrek aan
«> goede formule voor het beschrijven van de afhankelijkheid. Zou men eenvoudigheidshalve
* i= 0stellen(d.w.z.de concentratie der vaste ionen constant aannemen), dan komt men blijicens
verg. 4.d.l5tot een zeer veel kleinere accumulatie-snelheid.Dit bezwaarvaneenonbeduidendkleme
ophopingvan ionen werd b.v. door TEORELL aangevoerd tegen een door BROOKS> opgesteld^schema
voor ionenaccumulatie onder invloed van een H2C03-gradient (TEORELL, tf, biz. 1TO2en low;,
welkegradient dan ook effectief zou zijn vanwegedeermeegepaardgaande pH-gradient.

Totnogtoewaser steeds sprakevan eenvolume-element. Doordat echter deplaats
vanditvolume-element nietvastgelegd werd,geldtdegegevenbeschouwmgvoorelk
willekeurig volume-element. Daardoor is het niet moeilijk om over te gaan op een

Fig.9. Accumulatieneiging, aangegeven
door pijltjes, in afhankelijkheid
van de H-ionenconcentratie, die
eenrechtlijnigegradientvertoont.
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eenvoudig gevalvan een systeem met een grotere ruimtelijke uitbreiding.Behalvede
reedsalsuitgangspuntgekozenvoorwaarden,datalleenK + , H + enCl~alsbeweeglijke
ionen aan het systeem deelnemen en dat het ionenproduct voor KC1door het hele
systeem aanvankelijk gelijkis, wordtnualsvolgende voorwaarde nog gesteld, dat de
cH-gradientinallenaast elkaar gelegenvolume-elementengelijk is.Dezelaatstevoorwaarde houdt dan in, dat het cH-verloopvan dewand af naar het inwendige van de
eel ofwortel rechtlijnig is,zoalsdat infig.9schematischisweergegeven.OokhetcHniveauin hetmilieu enhet cH-verloopbij deovergangvan milieu naar eel-ofwortelinhoud is weergegeven.
De cH loopt in het inwendige blijkbaar op tot voorbij het IEP. Door een vlakke,
horizontale lijn is het zoutniveau van het zout KC1(dus V cK x cCi) aangegeven,
terwijl de pijltjes laten zien, hoe het accumulatieniveau zich van plaats tot plaats,in
afhankelijkheid van dedaar heersende omstandigheden, tracht teverhogen. Het verloopvandeaccumulatieneigingisgebaseerd opdeberekeningenvoorde afzonderlijke
volume-elementen, op dewijze zoalsaangegeven in tabel6.
Ook wanneer de cH-gradient niet naar rechts oplopend, doch dalend geweest zou
zijn, zou volgens verg. 4.d.l5 de neiging tot zoutaccumulatie aanwezig geweest zijn.
Daar echterdepHnabijdewand onderdeindebiologieoptredende omstandigheden
overwegendbovenhet IEPblijft, zoueennaar binnentoedalendecHeennaar binnen
toe steedsverderverwijderd rakenvanhetIEPbetekenenenzoudientengevolge ook,
blijkens tabel6,eensteedskleinerwordendeaccumulatieneiging optreden.Eenkrachtigeaccumulate,zoalsdieinplantaardigeorganeniswaargenomen,isdan ookalleen
maarteverwachtenbijcH-waarden,diehetIEPbenaderen,inhetalgemeenduswaarden,diehogerliggendandecH-waarden,diedoorhetmilieuindeevenwichtstoestand
zouden worden bewerkstelligd. Dit is dus deverklaring van het op biz. 57voorlopig
ingenomen standpunt, dat de cHbij de accumulatie naar binnen toe oploopt.
Zodrahetgebeurenvanfig.9evenvoortgeduurd heeft, isnatuurlijk reedsweereen
nieuwe toestand ingetreden, die niet meergehoorzaamt aan dezoeven voor een eenvoudig geval beredeneerde verwachtingen. Er werd al op gewezen (biz. 53), dat een
wiskundige behandeling van deverandering van deionaire toestand met het verloop
van detijd nognietmogelijk isgeweest.Ookhetbehandelen vanalgemeneregevallen
dan hetzojuist behandelde, b.v.metaanwezigheid van meerionensoorten, moest tot
dusverreachterwegeblijven. Omnutochenigbegripteverkrijgen vandeindenatuur
zeker belangrijk veel ingewikkelder situaties, lijkt het nuttig om te trachten het verkregen inzicht in het mechanisme van dezoutaccumulatie nog eens globaal te overzien,losvandewiskundigebehandeling,dieerlichttoeleidt,datdeeigenlijke drijvendekrachten wat opdeachtergrond raken.
Voor het verwezenlijken van het tegen elkaar in lopen van anionen en kationen
werd op biz. 57 de hypothese van het bestaan van een geleidelijk afnemende cHgradient opgesteld. Hierboven bleek,dat dewaarschijnlijkste hypothese is,dat decH
vandezijdevanhetmilieunaarbinnentoehogerwordt,dusindesituatievanfig.8en
9 van links naar rechts toeneemt. Dit houdt dus in, dat de pH van links naar rechts
afneemt. HoeweldezepH-gradient eenuiterstplausibeleverklaringgeeft vandezoutaccumulatie,ishetvoorlopignogallerminstuitgemaakt ofhet deenigmogelijkeverklaring is.Weizalhet verderop nogduidelijkworden,datenige andere theorieenbezwarenhebben,vooralwatbetreftdeverklaringvanhetmechanisme.Hoeditzij, thans
kanwelreedsvastgesteld worden, dat decH-gradient,misbaarofonmisbaar,tochniet
deeigenlijkedrijvendekrachtderzoutaccumulatieis.Dezegradient isnamelijkslechts
nevenverschijnsel; hoofdzaak is de met deze gradient samengaande ongelijke verdelingvananionenenkationen,dieveroorzaaktwordtdoorhetvervalindeconcentratie
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dervasteionen.Daaruitvolgt,datdsgroottevandecH-gradientookvanondergeschikt
belangisinvergelijkingmetdegroottederanionen-enkationengradienten.Eenkleine
cH-gradientkanzeerwelsamengaan met eengroteanionen-enkationengradient. Dit
hangtnl. afvandegroottevandecoefficient Kxinverg.3.d.7(biz.24),diedesteilheid
der dissociatiecurve beheerst, of, anders gezegd, die het bufferend vermogen van de
wortel-ofcelinhoudbepaalt. Opbiz.63bleekinderdaad, dateengroterewaardevan
Kx(of K[)leidt tot een grotere accumulatie-snelheid. Sterke buffering van de eel-of
wortelinhoud isdusallerminstmetdehypothese,datdepH-gradient aanleidingistot
dezoutaccumulatie, in strijd, zoals STEWARD (56) meent.
Dedrijvende krachtderzoutaccumulatie isnu het streven derverschillendeionensoorten naar een vereffening der ongelijke verdelingen of, scherper gezegd, naar een
vereffening der electro-chemische potentialen. De H-ionen en anionen hebben de
neiging buitenwaarts te diffunderen, metaalionen bewegen zich binnenwaarts. Nu is
echter de verplaatsingsmogelijkheid van een zekere ionensoort afhankelijk van haar
concentratie (zieverg.4.b.4). Nabij het grensvlak met de buitenoplossing heerst een
groteconcentratieaannegatievevasteionen,daarzijndusveelbegeleidende kationen
aanwezig en is de verplaatsing van kationen gemakkelijk, die van anionen moeilijk.
Op groter afstand van dewand neemt de concentratie der negatieve vaste ionen af,
mogelijk zelfs tot negatievewaarden (voorbij het IEP) en daar isdus de verplaatsing
van anionen gemakkelijker, doch die van de kationen moeilijker. Dit effect van de
concentratie der vaste ionen op de verplaatsing van de beweeglijke ionen is onlangs
nogeensweertheoretischafgeleiddoor ERIKSSON(14)enisidentiekmethetreedslang
bekende onderscheid (zie b.v. HOBER, 22, biz. 348-357) tussen de voor kationen
permeabele,negatief geladenmembranen,meteenhogeconcentratieaanvasteionen
metnegatief ladingsteken dus,endevooranionen permeabele,positief geladenmembranen, dieeen zekereconcentratie aan positieve vaste ionen herbergen. Het gevolg
van deongelijke verplaatsingsmogelijkheid is,datdenaar rechtsbewegendekationen
een steedsgrotereweerstand ondervinden,zodatzea.h.w.opgestuwd worden, terwijl
denaar links bewegende anionen dezestuwing op soortgelijke wijze, maar dan meer
naar de buitenzijde toe en in andere richting ondergaan. Zoutaccumulatie is dan,
weinigexact,maarbevattelijk uitgedrukt,hetgevolgvaneengelijktijdige stuwingvan
anionenenkationen, dietegenelkaarinbewegen.Destuwingishetgrootst nabij het
IEP,omdatjuistbijhetIEPdeverplaatsingsmogelijkhedeneenextremeovergangvertonen:aan deenezijdeishet systeemrelatief meervoor kationen permeabel,aan de
andere zijde voor anionen.
Hoewel de helaas achterwege gebleven wiskundige analyse dit nader zal moeten
bewijzen, lijkthettochverantwoord omteveronderstellen,datookvoorandereionen
dan debeschouwdeK+ enCI"dezelfde wetmatighedeningrotetrekkengeldigzullen
zijn. Ook voor andere ionenparen zal dan accumulatie plaats vinden in een ruimte
metvasteionen,waarineenpH-gradientheerst.Voordezeandereionenzalwaarschijnlijk de accumulatieneiging, onder overigens gelijke omstandigheden (even grote cHgradientb.v.),ookweerhetgrootstzijn bijeenpH-waardenabijhetIEP.Hetzalvan
b.v.verschillen in valentie en in de (physisch-chemisch gedefinieerde) beweeglijkheid
der anionen enkationen kunnen afhangen, of demaximaleaccumulatie-snelheid iets
meer ofietsminder vervan het IEP ontwikkeld wordt.
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5. ZOUTACCUMULATIE IN PLANTENDELEN
a. DepH-gradientinplantenwortels
Een eerste vraag, die beantwoord moet worden ter rechtvaardiging van de in de
paragrafen 4cen4dopgesteldetheorie,is,oferinderdaad aanwijzingen zijnvoor het
bestaan van eenpH-gradient. Dezezou dan ook zo moetenzijn, dat in het bijzonder
indiedelen,waaropzichdezoutaccumulatieinhetbijzonder richt,t.w.hetjongetopgedeelte van dewortel en daarvan weer het deelrondom delengteas, een andere pH
heerst dan nabij het grensvlak met het milieu. Er bestaat daarbij de kans, dat de
eigenlijke pH-gradient vrij geringis,hetgeen volgenshet behandelde op biz. 65geen
beletselbehoeft tezijnvoor hetoptredenvaneenkrachtigezoutophoping.
Het op directe wijze bepalen van de H-ionenconcentratie in ongeschonden biologische objecten is doorgaans met zeer veel onzekerheden belast. De bepaling van de
pH in dat gedeelte van de plantenwortel of van de eel, waarin zich de vaste ionen
bevindenenwaarinzichhetmechanismevandezoutophopingafspeelt,t.w.hetprotoplasma, is dan nog weer veel minder betrouwbaar dan de bepaling van de pH in
plasmavrije of nagenoeg plasmavrije plantensappen. Van de laatste kunnen b.v.
genoemd worden het vacuolesap ofhet zichin dehoutvaten bewegende sap,dat men
indevormvan„bloedings"-sapkanopvangen ofafzuigen. SMALL(54) geeft eenoverzicht van de aan de pH-bepaling verbonden moeilijkheden en onzekerheden, zoals
diedoor verschillende onderzoekers zijn beschreven.Voor deaan het beginvan deze
paragraaf gestelde vraag is het dan nog een extra moeilijkheid, dat een misschien
bestaandeglobalegradientineenbepaalderichtinggeheeloverschaduwd kanworden
door „toevallige" zeer gelocaliseerde extreme pH-waarden, die experimenteel veel
sterker tot uitingkomenenbeschreven zijn, dochdiedoor hun geringeuitbreiding in
vergelijking met deglobale gradient nagenoeg zonder uitwerking blijven.
Deinhetvolgendenaarvorengebrachtepuntengevendanookslechtsaanwijzingen
voorhetbestaanvaneenpH-gradient;alsafdoendebewijzen kunnenzenietgelden.
1. Onder de normale in de biologie voorkomende omstandigheden gedraagt de
plantenwortel (deplant alsgeheeleveneens)zich ten opzichtevan haar omgeving als
eenzuur. Eigenlijk ishet,volgenshetbehandeldeinparagraaf 3f, beter omtespreken
van een zuuroverschot onder de omstandigheden, die in de wortel zouden heersen,
indien er eentoestand van evenwicht met het milieu zouintreden. Dit zuuroverschot
ontstaat in deloopvan deontwikkelingvan deplantenwortel (ofvandeplant)enzal
zich, wanneer de samenstelling van het milieu daartoe aanleiding geeft, trachten te
neutraliseren door verwisseling van H-ionen tegen kationen uit het milieu. Dezeverwisselingverlangt ongetwijfeld het optreden van een pH-gradient. Deverwisseling is
ofwel van nature vlotmogelijk, of deplantenteler draagt zorg voor eenvlot verloop
ervan. Indien deplant voldoende gelegenheid krijgt om deverwisseling goeddeels te
voltooien, zal dan ook inderdaad na verloop van tijd de plant meer kationen dan
anionen opgenomen hebben:deplantvertoonteen,watdevoedingsphysiologenbaseoverschot noemen.Deverwisseling der ionen moet geschieden opdieplaatsen, waar
de plant in aanraking is met het ionen-houdende milieu, bij de hogere planten dus
gewoonlijk door dewortels.Het lijkt aannemelijk, dat diedelenvan deplant, dieeen
intensievevormingvanplantaardigesubstantievertonen,metmeer waarschijnlijkheid
een sterke pH-gradient t.o.v. het milieu, dus een lagere pH, zullen vertonen dan de
delen,diereedsindegelegenheidwareneenkleinerofgroterdeelvanhun H-ionen te
verwisselen.
2. Bij de zeer vele gegevens, die SMALL (54)in zijn monografie over de pH van
plantaardige weefsels verzamelde, zijn ook enkele van zijn eigen waarnemingen aan
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het jonge uiteinde van wortels vernield. Bij enige planten werd namelijk een zeer
volledig onderzoek naar depHvanorganenenweefselsingesteldmetbehulpvaneen
critisch gehanteerde indicatormethode. Tot die planten behoorde de zonnebloem
(Helianthus annuus), waarvan vermeld wordt (biz. 201), dat het wortelmutsje en de
worteltop in het embryo relatief zuur zijn en dat dezezuurheid zich handhaaft in de
jongekiemplant.Lateregroeistadiawerden,wegensdemoeilijkheid omindatstadium
van de bedoelde delen goede coupes te krijgen, niet onderzocht. Wei werden waarnemingenverrichtaandejongezijwortelsvanoudereplanten,ophettijdstip,datdeze
zijwortels zich eenwegbaanden door de schors. Zij hadden zeer zure wortelmutsjes
(pH < 3,4), terwijl het overigedeelvan dezewortels ook nog relatief zuur was, pH
5,2-4,8. Bij detuinboon (Vicia Faba) bleek (biz. 235) het worteltje in de kiem een
pH 5,2-4,8 te hebben, maar het dermatogeen en soms ook hetwortelmutsje waren
veelzuurder (pH 4,4-4,0).Aan dejonge plant (wortel ongeveer 4cmlang)werdzowelinhet pluimpje alsindeworteleenpH-waarde van 4,4-4,0 waargenomen in het
procambialeweefsel(biz.231).Vandeeveneensonderzochteaardappel(Solariumtuberosum) worden alleencijfers gegeven over deworteltjes, diezich ontwikkelen aan de
spruiten opde knollen. De buitenste weefsels hadden een pH in het traject 4,8-5,2,
het binnenste (naar de spruit toe gekeerde) gedeelte had pH 5,9. Het blijkt dus, dat
sommige directe waarnemingen wijzen opeenaantoonbaarpH-verschiltussendejongedelenvan dewortel en het milieu, waarmeezein aanraking zijn of zullen komen.
3. Een volgende aanwijzing, dat in het bijzonder de actieve, in deling verkerende
cellen een stadium van lagepH doormaken, kan men zien in de daarbij optredende
verdichting, waarschijnlijk ten gevolge van wateronttrekking, der chromosomen.
KUWADA en SAKAMURA (28)konden de chromosomen in pollen-moedercellen van
Tradescantia virginica duidelijk zichtbaar makenmetbehulpvan een bufferoplossing
vanpH3,8;bijpH6,6warenzegezwollenenmaarvaagzichtbaar.Dezeonderzoekers
gaan ervan uit, dat hetisoelectrisch punt van nucle'inezuur,het belangrijke bestanddeel der chromosomen, bij pH = 0,7 ligt. De chromosomen verkeren dus altijd aan
de basische kant van hun isoelectrisch punt; bij pH 6,7 zijn ze door hun gezwollen
.toestand nauwelijks zichtbaar, maar meer naar de zijde van het isoelectrisch punt,
tussenpH2,6en5,2,wordenzegoedwaarneembaar. OmgekeerdmaghetgoedzichtbarestadiumbijdeceldelingwelalseenaanwijzingvoorpH-verlaginggezienworden.
4. Nog een verschijnsel, dat aanmerkelijk doorzichtiger wordt, wanneer de gedachtevaneenlagepHinhetinwendigevanhetworteluiteindejuistmochtzijn,isde
vanplaatstotplaatslangsdewortelwisselendewortelpotentiaal.Wanneermenineen
soortgelijke meetopstelling als beschreven is in het Aanhangsel, niet de wortel een
eindweegs in de oplossing dompelt, doch dezevloeistof b.v.via het uiteindevan een
nauw uitgetrokken glazenbuisjezeer plaatselijk met de wortel in aanraking brengt,
blijkt degemetenEMKverschillend tezijn alnaar decontactplaats. In hetalgemeen
treden deverschillen zodanig op,dat deindruk gewektwordtalsofdewortelnaar de
top toe steeds negatiever wordt, met mogelijkerwijs een kleine teruggang voor het
uiterstepuntje (LUNDEGARDH,31).Qualitatief kan,vooralthanseendeelvanhetverschijnsel, deverklaring als volgt luiden. Bij de potentiaalmeting met een plaatselijk
contact mag het verloop van de stroomkring verwacht worden zoals aangegeven in
fig. 10.
Debovensteelectrode-vloeistof maaktheterfectievecontact nietmet debovenkant
van de afgesneden wortel, doch via de centrale houtvaten met het inwendige van de
wortel. De reden daarvoor is de relatief hoge weerstand van het wortelweefsel (zie
biz. 32)tegenover dievan het zouthoudende „bloedings"-sap in dehoutvaten. Eerst
vanuitdatgedeeltederhoutvaten,datzichterhoogtevanhetuitwendigaangebrachte
vloeistofcontact bevindt,sluitdemeetkringdanzijdelingsviadekortstewegdoor het
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Fig. 10. Verloopvandestroomketenineen
plantenwortel bij het aanbrengen
van eenbuitenelectrode, dieplaatselijk contact maakt.

wortelweefsel aan op het uitwendigecontact. Dientengevolge zijn in de stroomkring
dus in ieder geval twee potentiaalsprongen aanwezig: behalve die ter plaatse van de
buitenwandookdieinhetgrensvlak(binnenwand)tussenwortelinhoud enhoutvaten.
Deze laatste potentiaal zal op dezelfde wijze gehoorzamen aan de regels van het
Donnan-systeem als de potentiaalsprong aan de buitenwand (zieook biz. 54).Wanneernuhetbenedengedeeltevandebinnenwandonderomstandighedenvaneenlagere
pHverkeertdanverdernaarbovenhetgevalis,zalvolgensdetheorievanparagraaf3e
(ziefig.1offig.2)deelectrischepotentiaal daar minder negatief zijn dan verder omhoog.
pot.niveau

milieu
xyleem

Fig. 11. Electrischpotentiaalverlooptussen
wortelwandenhoutvat bijverschillendezuurtegraad inhetinwendige
van de wortel. Bij b is deze zuurtegraad groter dan bij a.

Hetpotentiaalverloopdoorhetwortelweefsel isinfig.11 schematischweergegeven.
De curve a geldt daarin voor een hogerop geplaatst contact, de curve b voor een
contact nabij detop,waarbij voor het gevala depotentiaalsprong in de binnenwand
dushetgrootst is.Voordebeidegevallenzalwellichtookhetpotentiaalniveau tussen
de binnen- en buitenwand ietwat verschillend zijn, dit verloop is daarom voor beide
gevallen niet identiek getekend. De potentiaalsprong naar de buitenvloeistof is niet
getekend; deze hangt af van de samenstelling der buitenvloeistof, die voor de beide
gevallen a en b natuurlijk gelijk gedacht moet worden. Zou men het aldus gemeten
verschilinEMKtussengevalaengevalbvoetstootsinterpreteren alseenverschildat
aaneenverschillendetoestandterplaatsevandebuitenwandmoetwordentoegeschreven,danzouhetklaarblijkelijk schijnen alsofingevalbdewortelnegatieverisdanin
geval a, alsof dus dewortelnaar detop toe negatiever wordt.
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Een exacte wiskundige behandeling van het verschijnsel is weer niet mogelijk geweest,zodathetdanooknietandersopgevatmoetwordendanalseenextraaanwijzing.
Vermelding verdient wel, dat ook LUNDEGARDH (34, biz. 114) meent, dat „...the
acidification inthevicinity of theexudingarea, exerted byanions and COa(from the
respiration)lowersP(otential)D(ifference) andliberatescations",waarbij de„exuding
area"dan deplaatsiswaarhetgeaccumuleerdezoutdebinnenwand passeerteninde
houtvaten geraakt, terwijl PD depotentiaalsprong ter plaatsevan debinnenwandis.
LUNDEGARDHverbindt aanzijngedachteechternietdeconclusie,datdezepotentiaalsprong onvermijdelijk bij de potentiaalmetingen, uitgevoerd op de wijze vanfig.10,
tot uiting moet komen.
b.Destoffelijke oorzaak van depH-gradient inde wortel
enhetverbanddaarvan metde anionen-accumulatie
Opbiz. 57werd aangegeven, dat deverondersteldelagerepHinhetinwendigevan
deplantenwortelontstaatonderinvloedvanactievestofwisselingsprocessen. Blijkbaar
moet er sprakezijn van zuurvormingenwelopzodanigewijze, dat erinderdaad een
effectieve pH-verlaging optreedt. De verlaging zal, ter willevan een krachtige zoutophoping (zie biz. 64)bij voorkeur tot om of voorbij het IEPmoeten plaats vinden
(zie biz. 65).WelkepH-waarde overeenkomt met het IEP isbuitengewoon onzeker,
doch,gesteld, dat hetIEPinhettraject pH 3-4,5ligt,dan zalhetgevormdezuur dus
in staat moeten zijn dezepH te bewerkstelligen, zonder dat daartoe onwaarschijnlijk
hoge concentraties van het zuur nodig zijn. Bedenkt men daarbij nog, dat deeel- of
wortelinhoud sterkgebufferd is,danbeperkteenenanderwelinaanzienlijkematede
groepvan zuren, dieverantwoordelijk gesteld kunnenworden voor debedoeldepHverlaging. Zou immers dedissociatieconstante van eenzuur zolaag zijn, dat eenbepaalde pH slechtsbereikt kan worden met zeerhogeconcentraties, dan kan dat zuur
moeilijk aansprakelijk zijn voor dezoutophoping. Eendergelijk gevaldoetzichvoor
bij koolzuur. De eerste dissociatieconstante heeft de waarde 3,5 X 10"7, zodat het
bereiken van een pH-waarde van b.v. 3,5 in een ongebufferde oplossing al een con- •
centratie van 0,2a0,3 normaal zou vereisen. Veeleer moet men zoeken bij zuren als
appelzuur (K—4 X 10"4), citroenzuur (Kx= 8,4 X 10"4), oxaalzuur (Kx= 6,5X
10-2),malonzuur(£, = 1,6 X 10"3)enmisschienazijnzuur (K= 1,75 X 10-.5)ofzure
groepenvansoortgelijkesterkte.Inderdaadkomenenigevandezezureninaanzienlijke
concentraties in wortels voor. Voor gerstwortels vermeldt HOAGLAND (18, biz. 135),
naar gegevens van enige andere onderzoekers, dat daarin voornamelijk appelzuur
aanwezigis,metinminderemateoxaalzuur encitroenzuur. Voor tarwewortelsvond
BURSTROM (8) appelzuur als belangrijkste organische zuur. LUNDEGARDH (34),
handelend over de zuur-basebalans van wortels, vermeldt waarnemingen, waarbij
wortels overdwars in stukken werden verdeeld teneinde deverhouding van minerale
anionen en kationen op verschillende afstanden van de top vast te stellen. Daarbij
werd gevonden, dat nabij detop een aanzienlijke hoeveelheid organische zuren aanwezig moet zijn, daar de minerale kationen in overmaat t.o.v. de minerale anionen
voorkomen. Het evenwicht wordt dan verkregen door organische zuren, in het bijzonder appelzuur. Ook BEUTNER (3, biz. 239-241) wijst op het ontstaan van zure
tussenproducten bij deademhaling, al meent hij vooral belang te moeten toekennen
aan de in water slecht oplosbare zuren. Dezebleken bij zijn onderzoekingen nl. een
roltespelenbij potentiaaleigenschappen vanbepaaldesystemen.Buitengewoon overtuigend in dit verband is een deelvan de zeer recente samenvatting, die PAECH(46,
biz. 279) geeft over de stofwisseling van organische verbindingen:
„Die Beobachtungen haufen sich, dasz injungen wachsenden Geweben,und zwar
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wahrend der Zellstreckung, die glykolytische Spaltung der weiteren oxydativen
Umsetzungtiberlegenist, wahrend sich in spateren Entwicklungsphasen der Organe
dasVerhaltnisausgleicht. Damit werden nichtnur diealterenBefunde von RUHLAND
und Mitarbeitern iiber eine „oxydative Garung" in meristematischen Geweben
erweitert, sondern es wird vorbereitend wahrscheinlich auch die Grundlage fur die
AufhellungderGenesevonallerleisekundarenPflanzenstoffen, diegeradeinwachsenden Geweben auftauchen, geschaffen. Die Aldolase, das Enzym zur Zerlegung der
Hexosein zwei C3-Bruchstiickevon einerseits Aldose-, andererseits Ketosecharakter,
findetsichweitverbreitet inniederen und hoherenPflanzen. BesondershoheAktivitat
wurdeinWurzelspitzenund injungen Sprossen gemessen. DieZoneder Zellteiling
weist eine geringere „Atmung" auf als die folgenden Regionen in Wurzelspitzen,
ebenso durchlauft dieAtmungder Antheren im Stadium der Meioseund Mitoseein
Minimum".
Dit alles, samen met het in de vorige paragraaf aangehaalde, wijst er dus op, dat
inderdaad inhetjongegedeeltevandeworteldoorvormingvan organischezureneen
cH-gradient bewerkstelligd wordt. Het beeld van dezoutophoping is daarmee echter
nog niet sluitend. Zou het namelijk bij devormingvan organischezurenblijven, dan
zou in een volgend stadium van dalende zuurconcentratie de dan beginnende zoutophoping leiden tot het accumuleren van organische zouten, dus b.v.malaten, oxalaten, citraten. Immers de door de cH-dalihg tot buitenwaartse afvloeiing gedwongen
anionen zouden organische anionen zijn en de accumulatie van minerale zouten zou
daarmee onverklaard blijven. Hier komt nu de omstandigheid te hulp, dat aan het
stadium van dalende zuurconcentratie een stadium vooraf gaat, waarin de zuurconcentratie op haar hoogtepunt is of zelfs nog stijgende is, waarin de zuurvorming
dus gelijke tred houdt met of groter isdan de ontzuringssnelheid. In dit stadium zal
namelijk, alweer onder invloed van de cH-gradient,een ophoping van mineraleanionen uit het milieu plaats vinden. De oorzaak daarvan is het potentiaalverval, dat
samengaatmeteencH-gradientinamphoteresystemen:dezuurderemeernaar binnen
gelegen delen zullen een minder negatievelading hebben dan demet het milieu bijna
of geheel in evenwicht zijnde buitenste laag van de wortelinhoud..Volgens verg.
dE
4.b.4,,waarin -3- onder dezeomstandigheden eenpositievewaardeheeft, zalhetbinnenwaartsetransport der mineraleanionen, voorgesteld door S, pas dan tot stilstand
komen(S = 0),wanneer
RT dc
cF' dx

dE
dx

ofwel
dc nc.F
ncFdE
dE
dx ~ Rf"dx
dc
Dat wil dus zeggen, dat -r in ieder geval een positieve waarde zal krijgen (naar
dc
binnen toe oplopende concentratie). Zolang j - nog niet dewaarde bereikt heeft, die
overeenkomt metdewaardevan hetrechterlid vanverg.5.b.l, zalnog binnenwaarts
dc
transport van het betreffende anion plaats vinden. Wordt -7-groter dan de waarde
van het rechterlid van verg. 5.b.l, hetgeen gewoonlijk het geval zal zijn doordat —
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(5-b.l).

afneemt ten gevolge van een kleiner wordend verval van de zuurgraad, dan treedt
buitenwaarts anionentransport op, zoals dat voor de zoutaccumulatie inderdaad
verlangd wordt.
Het kan misschienmerkwaardig, zelfs welhaastparadoxaal lijken, dat de vorming
van organische zuren niet onmiddellijk leidt tot kationenophoping, doch wel tot
anionenophoping, diedan pas later, alsdeomstandigheden zichdaartoelenen, door
kationenophoping gevolgd wordt. Dit punt vraagt ook nog de bijzondere aandacht,
omdat debijzonder belangrijke rol dervasteionen er nogeensdoor wordt belicht.
Stel, dat het amphotere stoffenmengsel, in neutrale toestand symbolisch voor te
stellen door H OH , zich aanvankelijk, bij de beginnende zuurvorming, bij een
vast
pH boven het IEP bevindt en dus als negatief ion aanwezig is,met metaalionen als
begeleidende ionen. De H-ionen van het gevormde organische zuur (HR) zullen nu
worden weggenomen door de als buffer optredende vaste ionen volgens
H OH
OH
+ K+-+R+ HR ->
vast
vast
DeR-ionen blijven metdemetaalionen alszoutachter enditzout heeft geenrederi
om kationen tot zich te trekken.
Zet dezuurvorming zichvoort tot aan dezurekantvan hetIEP, dan zullen deHionen ervan nog steeds worden weggenomen volgens
K+ +

H
H OH + HR
+ + R"+ H 2 0.
vast
vast
Er treden nu dus positieve vaste ionen op en deze vormen met de organische Rionen eenzout, zodat er ook nu weergeenvrijzuur overblijft, dat reden zou hebben
omtetrachtenzichdooraantrekkingvanmetaalionenteneutraliseren.Weliseraanleidingtot ionenverwisseling methetmilieu,dochdevasteionenkomenhiervoor niet
inaanmerking,zezijn aanhunplaatsgebonden.Welkaneromwisselingder R-ionen
plaats vinden: organische anionen uitdewortelofeeltegenmineraleanionen uithet
milieu, en dit isnujuist het stadium der anionenophoping.
Zowel bij de kationenaccumulatie (zie biz. 63) als bij de daaraan voorafgaande
anionenaccumulatie spelendevasteionen duseenonmisbarerolenhetisweinigverwonderlijk, datmechanismen, diemenheeft trachtenteontwerpenzonderdeamphotereeigenschappen van dewortel-ofcelinhouddaarbij tebetrekken, weinigbevredigend moesten blijven.
Het uiteindelijke beeld van de zoutophoping in wortels wordt nu als volgt. In de
nabijheidvandeworteltopvormtzich,onder invloedvandezeeractieve stofwisseling
der vele in deling verkerende cellen, een zekere concentratie van organische zuren.
DezegevenaanleidingtoteenpH-verlaging,waardoor eenpH-vervalen tegelijkertijd
eenelectrischpotentiaalvervalontstaat.Ditlaatstebewerkteenbinnenwaartstransport
van (minerale) anionen uit het milieu. Deverplaatsing zetzichzolangvoort, totdat
voor elke anionensoort een concentratiegradient bereikt is, die voldoet aan verg.
5.b.l.Naarmatehetbeschouwdedeelvandeworteldoorhetverderuitgroeienvande
topwaarts gelegen delen op groter afstand van deze top geraakt, verflauwt de zuurvormingendezekandemisschienooknogversneldezuurafbraakendelangzaamplaats
hebbende neutralisatie der H-ionen niet meer bijhouden, hetgeen tot een pH-stijging
leidt. Zodra dit optreedt, doen zich deomstandigheden voor, dieblijkens het behandelde in paragraaf 4d zoutaccumulatie zullen bewerkstelligen. Het accumulatie• * -
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niveau zal door deheledoorsnede van deworteldeneiginghebben omte stijgen (zie
fig. 9);ditgeldtzowelvoordemineralezoutenalsvoordezoutenderorganischezuren,
die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de pH-gradient.
Daar het aannemelijk is, dat de lage pH het langste behouden blijft in de van het
milieu zover mogelijk verwijderde delenvan dewortel,dushetcentrale deellangsde
lengteas, en de pH daar dus het meest nabij of zelfs voorbij het IEP zal liggen, zal
volgensparagraaf 4ddezoutaccumulatiedaar het sterkstzijn. Dezoutconcentratiein
devaten van de centralexyleemstreng zal daardoor „automatisch" hoger zijn dan in
hetmilieu.Het door hetxyleemomhooggevoerdesapzalomdieredendan ook rijker
aan zout zijn dan de milieu-oplossing. Het lot van de tegelijkertijd geaccumuleerde
organische zouten is,blijkens hetgeenmen experimenteelvindt, verschillend. LUNDEGARDH(34, biz.74,36, biz.340)vond geen organischezuren ofzouten daarvan inhet
bloedingssap, opgevangen uit afgesneden spruiten van tarwe. Blijkbaar betekent
ophoping van organische zouten in de plasmahoudende ruimte nog niet, dat ze ook
methetzelfde ionenproduct indeplasmavrijehoutvaten zullenverschijnen. In andere
planten komen de organische zuren wel in het bloedingssap voor; KOSTYTSCHEW
(27, biz. 114)geeft b.v.eendoor SABININonderzochtvoorbeeld opvan hetbloedingssap van de pompoen, waarin appelzuur, wijnsteenzuur, oxaalzuur en aminozuren
aangetoond werden.
Naarmate hetbeschouwdeworteldeelnogweerverdervandetopverwijderd raakt,
zal depH-gradient verflauwen enhoudt dus dezoutaccumulatie als verschijnsel, dat
over devoiledoorsnede van dewortel werkt enin het bijzonder op decentrale delen
van de wortel gericht is, op. Wel kan er nog accumulatie van een meer plaatselijke
aard,zoalsbeschrevenindevolgendeparagraaf,indeindividuelecellenplaatsvinden.
De hier gegeven voorstelling vertoont verwantschap met LUNDEGARDH'S gedachte
(31,9),datdeabsorptievananionenenkationenlangsverschillendescherpvanelkaar
gescheiden banen plaats vindt. LUNDEGARDH meent echter, dat de scheiding dezer
banen gezocht moet worden in een bepaalde micro-mozaiekachtige bouw van het
protoplasma en dat debanen zich dan onderscheiden door hun stoffelijke samenstelling of organisatie. In de hier ontworpen theorie treedt de scheiding veel minder
scherp op;zij wordt bewerkstelligd door het ruimtelijk uit elkaar liggen van het zeer
jonge anionen-opnemende deel van de wortel en het ouder wordende verder van de
topgelegenkationen-absorberende deel.Veronderstellingen over„adsorption-tracks"
van tweeerlei aard zijn overbodig.
c. Zoutophoping inafzonderlijke cellen
Zoutophoping inhetinwendigevan individuele cellen,ook b.v.zelfstandige cellen,
die aan alle zijden door milieu-oplossing omgeven zijn, kan in beginsel op dezelfde
wijze optreden als in de vorige paragraaf voor plantenwortels is uiteengezet. De eel
zalindejeugd eveneenseentoestandvanactievestofwisseling doormaken, waarbij de
inwendigepH doorvormingvan organischezuren tot eenzekerewaardedaalt.In dit
stadium vindt ophopingvan anionen uithetmilieuplaats.Zodra ineenlater stadium
dezelagepH niet meer gehandhaafd kan worden, treedt zoutaccumulatie op, gericht
ophetinwendigevandeeel,waardelagepHhetlangstestandhoudt. Bevindtzichof
vormt zich in het inwendige van de eel een vacuole, dan zal het zoutgehalte daarin
hogerwordendanindemilieu-oplossing.Deophopinggeldtweerzowelvoorminerale
kationen-anionenparen als ook voor zouten van organische zuren. Het is mogelijk,
dat deze laatste, zoals dat ook bij dewortel het gevalbleek te kunnen zijn, niet met
hetzelfde ionenproduct in het vacuolesap verschijnen als het product, dat ze in de
plasmahoudende ruimtehebben.Zouten van organische zuren worden zeeralgemeen
in devacuolevanplantencellen gevonden.
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Op debeschreven wijze zal er eeneenmaligezoutophoping in deeelplaats vinden,
die, wanneer de eel niet tot hernieuwde intensivering van de stofwisseling geraakt,
geleidelijk zal teruglopen door zoutverlies naar buiten toe. Men kan zichechter ook
zeer gemakkelijk een mechanisme indenken, waardoor bij voortduring accumulatie
in eeneelkan plaats hebben. Er kan namelijk plaatselijk, in eenbepaalde sector van
deeel,bij voortduring eenzodanige stofwisseling bestaan, dat daar een snellere vormingvanorganischezuren,ofeenminder sterkeafbraak ervanplaatsheeft danelders
in de eel. De redenen hiervoor kunnen velezijn, b.v. een eenzijdig gerichteen daardoorplaatselijk sterkeretoevoer vandefactoren, dievoordestofwisseling vanbelang
zijn, zpalszuurstof,lichtofvoedingsstoffen. In diebepaalde sectorvan deeelzal dan
pH-dalingt.o.v. derest van deeeloptreden, met anionen-absorptie alsgevolg.Wanneer de zo met anionen verrijkte celinhoud, b.v. door protoplasmastroming, verplaatst wordt naar eldersin deeel(enhetiszelfsvrij aannemelijk, dat het ontbreken
van stoffelijk evenwicht reeds een directe aanleiding voor protoplasmastroming is),
waar deontstane lagepH niet meer in stand kan worden gehouden, zal op denieuw
bereikte plaats kationenabsorptie optreden, gepaard gaande met verhoging van het
accumulatieniveau.
Ook in dit gevalkrijgt LUNDEGARDH'S gedachte van het bestaan van verschillende
banenvoordeopnamevankationenenvan anionen een concretereinhoudennadere
precisering, al gaat die dan ook niet in de richting van een micro-mozaiekachtige
structuur van het protoplasma.
Opdezojuist beschrevenwijzemoeten ook plantaardigeweefsels in staat zijn inde
individuele cellen een hoger accumulatieniveau optebouwen, dan overeenkomt met
hetaccumulatieniveau,datbepaaldwordtdoordeconcentratiegradienten overgrotere
afstanden doorhetweefselheen.Ditkaneenverklaringzijnvoordezoutaccumulatie,
die optreedt in de wortelzone van 30 tot tenminste 100 mm achter de worteltop
(LUNDEGARDH,38),inwelkgebieddepH-gradientvanastotbuitenwandvermoedelijk
reedssterkverminderd is,blijkens hetfeit, dat deophopingindehoutvaten in hoofdzaak plaats heeft in dezonevan 10-30mmvan detop.
d.Devoor dezoutophoping vereiste energie
Het isreeds langduidelijk geweest, dat voor zoutophoping opeen of andere wijze
energietoegevoerd moetworden.Ook wasmenheterwelover eens,datdezeenergie
uiteindelijk slechts van stofwisselingsprocessen afkomstig kan zijn. Omtrent het
mechanisme echter, dat de energie, diebij deze stofwisselingsprocessen vrijkomt, op
de te verplaatsen ionen overdraagt, tastte men volkomen in het duister. BRIGGS (7)
besefte, dat dit mechanismegerichtmoet zijn; hij drukte het ongeveer als volgt uit:
„Destelling,datvoorophopingvanKC1,tegeneengradientvandethermodynamische
potentiaal in, een overvloedige energietoevoer door de celstofwisseling moet plaats
hebben (zoals door OSTERHOUT was opgemerkt), is moeilijk te bestrijden; waar het
echter om gaat, isdewijzevan ophoping. Energie op zichzelf isniet voldoende;verkeerd aangewend zou ze zouten uit in plaats van in het sap kunnen drijven". Wel
Week het aan enige onderzoekers, dat het tempo der zoutophoping in sterke mate
gelijkgericht is met het tempo der ademhaling. Zoals in paragraaf 2bvermeld werd,
meent LUNDEGARDH, dat dezoutophoping zeer direct gebonden isaan een bepaalde
componentvandeademhaling,diehij„anionenademhaling"noemde.Deoorzakelijke
samenhang zoekt hij in de valentiewisseling van ijzeratomen in een ijzerhoudend
ademhalingsenzym op dewijze, zoals op biz. 13isaangegeven. De valentiewisseling
gaat dan enerzijds gepaard met oxydatie van ademhalingssubstraat, anderzijds met
eenplaatsverwisseling van anionen met debij devalentiewisseling betrokken electro73

iien. ROBERTSON en WILKINS (48) namen deze gedachte over. Ze beredeneerden, dat,
wanneer elke valentiewisseling het binnentreden van een eenwaardig anion mogelijk
maakt, er maximaal blijkbaar 24anionen per molverademde glucose kunnen worden
opgenomen, omdat de volledige verbranding van glucose de overdracht van 24
electronen met zich meebrengt. Daar elk mol glucose 6moleculen 0 2 verbruikt bij de
opgenomen anionen ,
,
.,
verbranding, zou het quotient q = - £ 5 — r — . , n
dan ten hoogste 4 kunnen
bedragen. LUNDEGARDH (38) op zijn beurt verklaarde het feit, dat q bij tarwewortels
gewoonlijk aanzienlijk beneden dewaarde 4blijft, door tewijzen op de waarschijnlijkheid, dat de anionenademhaling ten dele in beslag genomen wordt voor verplaatsing
van reeds in het weefsel aanwezige minerale anionen en van organische anionen.
Waarom echter het quotient ongelijk is voor de verschillende soorten van minerale
anionen, en tevens nog bei'nvloed wordt door de aard der aanwezige kationen, wordt
niet al te duidelijk.
In de volgende paragraaf zal worden uiteengezet, dat het door LUNDEGARDH en
ROBERTSON veronderstelde mechanisme weinig waarschijnlijk is. Vast staat in ieder
geval, dat er een aanwijsbaar verband moetzijn tussen ademhaling en ionenaccumulatie, misschien zelfs in het bijzonder tussen ademhaling en anionenabsorptie.
Deinhetvoorafgaande opgesteldetheorie,diedezoutaccumulatie toeschrijft aan de
tijdelijke vorming van organische zuren, wijst in een andere richting wat betreft het
mechanisme van het oorzakelijk verband tussen de ademhaling en de zoutophoping
met de daarvoor vereiste energie. Immers, bij de verademing van suikers kunnen zich
onderbepaaldevoorwaarden blijkbaar organischezuren alstussenproducten ophopen.
De vorming ervan betekent een gedeeltelijke oxydatie van suiker, waarbij energie
vrijkomt. Een deel van deze energie wordt gebruikt voor het opbouwen van de onevenwichtige toestand, bestaande uit de gradienten van de pH, van de electrische
potentiaal en van de concentraties der organische anionen en de vaste ionen. Het
proces der zoutophoping verloopt daarna geheel passief, gebruik makende van de in
de gradienten aanwezige energie. Het is moeilijk te overzien welkemaximale accumulatie zal kunnen worden bereikt met de in bepaalde gradienten vastgelegde energiehoeveelheid. Het is echter wel waarschijnlijk dat het rendement van deze energiehoeveelheid zal afhangen van de wijze, waarop de beide stadia der zoutaccumulatie
verlopen. In het stadium der anionenabsorptie wordt het transport der anionen voldE
gens verg. 4.b.4, behalve door -j-, waarin dus de energiehoeveelheid een rol speelt,
ook nog beiinvloed door de beweeglijkheid u (dus de soort) der anionen, door hun
concentratie c en door hun valentie n. Men kan dan verwachten, dat deze grootheden
eveneens het rendement van de in de potentiaalgradient verankerde energie en dus
ook het rendement van de energie-leverende ademhaling bei'nvloeden, hetgeen tot
uitdrukking komt in een be'invloedingvan het quotient a — -i-2—.
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laatste werd inderdaad gevonden (LUNDEGARDH, 31, 38; ROBERTSON en WILKINS, 48).
De invloed der aanwezige kationen doet zich vooral gelden in het volgende stadium,
waarin de kationen worden geabsorbeerd. Volgens verg.4.b.8 bei'nvloeden de beweeglijkheid (dus de soort), devalentie en de concentratie van alleaanwezige ionen elkaars
transport. Al deze grootheden zullen dus mede het rendement q der ademhaling
bepalen.
Dat de ademhaling een nauwer verband vertoont met de anionenopname dan met
de kationenopname,zou kunnen liggenaan het feit, dat het overgrote deelder anionen
via het accumulatiemechanisme moet worden opgenomen (afgezien van het als bouw74

stofdienstdoendedeelvandeanionen,zoalsN03~en S04"~ ),zodatereenzeerdirect
verband is tussen de voor net ophopingsmechanismeverantwoordelijke ademhaling
en zuurvorming en de hoeveelheid opgenomen anionen. De kationenopname is een
verderverwijderde schakelindeketenvanprocessen:eendeelderkationen zalinderdaad ook via het accumulatiemechanismeworden bpgenomen, doch daarnaast heeft
de wortel of eel na afloop van het zoutophopingsstadium ook nog de mogelijkheid
om„passief" metaalionen op te nemen door adsorptie aan het dan als acidoid
optredende protoplasma. Deze adsorptie is niet aan energietoevoer gebonden en de
mate, waarin ze optreedt, modificeert dan de verhouding - ^ — - —
°
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e. Vergelijking dervoorgestelde theorie metandere theorieen
Bij een onderwerp, zoalszoutverplaatsing enzoutaccumulatie, waaraan indeloop
derjarenbuitengewoonveelstudiegewijdisdoorplanten-endierphysiologenendoor
natuur-, schei- en landbouwkundigen, ishet welhaast onmogelijk nog een theorie te
ontwerpen, die niet elementen van vroegere theorieen bevat. Alle theorieen zijn er
immers op uit om eenzelfde hoofdverschijnsel teverklaren endeverschillen bestaan
dan meestalindehoeveelheid bijkomstig feitenmateriaal, waarmeebijhet ontwerpen
der theorie rekening gehouden is.
Zoalsreedsop biz. 9vermeld werd, zijn LUNDEGARDH'Szoutophopingstheorieen
het door hem geordende feitenmateriaal alsuitgangspuntvoor dezestudiegenomen.
Er kan echter, om enige oudere theorieen recht te doen wedervaren, niet volstaan
wordenmetenkelenalleenmaarnaar LUNDEGARDH'Sverhandelingenoverdit onderwerpteverwijzen, omdathijopenigekantenvandeindezestudietersprakegekomen
punten minder ofnietdenadruklegde.
De gegevenvoorstellingvan degrensvlakpotentiaal ter plaatsevan dewortelwand
loopt geheelevenwijdigmetdedaarvoor door MEYER(42) gegevenvoorstelling. Ook
deionenverplaatsing dooreenruimtemetniet-diffunderende ionenwerddoorhemen
onafhankelijk van hemook door TEORELL(62) reedsopvrijwel dezelfde wijze behandeld. Kort geleden werd ook door ERIKSSON (14) weer een soortgelijke beschouwing
gegeven. Alle drie beschouwingen konden echter niet het voile rendement opleveren
omdatgeenwiskundigeformulering gevondenwerdvoorwijze,waaropdeconcentratieder niet-diffunderende ionenafhankelijk isvandepH. Juistdeze pH-afhankelijkheid, in samenwerking met de in de wortel- of celinhoud optredende pH-gradient,
maakt, dat selectieve kationenpermeabiliteit en selectieve anionenpermeabiliteit (zie
biz. 65)verenigd kunnen zijn in een structuur, zonder dat deze structuur uit tweein
wezen ongelijke delenbehoeft tebestaan.Vermeldenswaardigis,dat BRIGGS(7)reeds
in 1932 een tweephasig Donnan-systeem als model voor het verkrijgen van zoutophoping ontwierp,alhadzijn modeldanookeenstatischengeendynamisch karakter, zodat b.v. geen uitscheiding van zout verklaard kon worden. OSTERHOUT'S(44)
guajacol-membraan, aan een zijde in aanraking met een zure oplossing, kwam als
model in zoverre overeen met de thans gegeven theorie, dat in zijn geval de zoutophoping ongetwijfeld ook op decombinatievan kationen- en anionenpermeabiliteit
in een membraan berustte.
STEWARD(56) had tegen redeneringen, gebaseerd op theoretische of experimentele
modellen, het bezwaar, dat het levenloze modellenwaren, niet in staat tot eiwit- of
koolhydraatstofwisseling, ademhaling en groei. Dit zijn namelijk allemaal factoren,
die een onmiskenbarerol spelen bij de zoutophoping, zoals niet in de laatste plaats
door STEWARD'S eigenwerk isgebleken. Hoewel zijn bezwaren tot op zekere hoogte
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aanvaardbaar zijn, ishet toch anderzijds zo,datmodelproeven enmodelbeschouwingen wel degelijk aanwijzingen kunnen geven omtrent mogelijke mechanismen en in
bepaalde gevallen zelfs tot dwingende conclusieskunnen leiden omtrent datgene, wat
in het levende object moet plaats hebben. De in de voorgaande paragrafen gegeven
voorstelling heeft intussen geleerd, dat er geen tegenstelling behoeft te zijn tussen
modelbeschouwingen overionenophopingenhetlevendeobject. Deorganischezuren,
die verantwoordelijk gesteld werden voor de accumulatie, vormen deschakeltussen
het model en het levende object met zijn levensuitingen. Dat organische zuren zeer
nauwbetrokkenzijnbijdezoutaccumulatie,werdreedsbetoogddoor HOAGLAND (18)
enzijn medewerkers; het mechanisme wasechter nog ongrijpbaar.
Vermeld zij nog, dat HOAGLAND en BROYER (20)geen heilzagen in theorieen, die met gradienten
van dewaterstofionenconcentratie werkten. Proeven wezennl.uit, dat dezoutaccumulatie van gerstwortelsnauwelijks beinvloedwerddoor veranderingen vandepH dermilieu-oplossing overeen traject
van niet minder dan bijna 5pH-eenheden: 3,7-8,0. Daarbij isechter geen rekening gehouden met het
feit, dat de pH een zeer bedrieglijk beeld geeft van de cH-gradient. Het kleine pH-traject 3,4-3,7
(cH-traject ca 4 X 10-4tot 2 X 10-4)vertegenwoordigt nogeenhalf zo grote cH-gradientalshet grote
pH-traject 3,4-8,0(c?-traject ca 4 X 10-4tot 0 X 10-4).DecritiekepH ligtweltussen 3,5en 3,0, hetgeen blijkt uit het feit, dat bij pH 3 allerlei storingen optreden, dieveelal dodelijk zijn. Een pH van
3,5lijkt in deplasmahoudenderuimtealleszins bereikbaar (ziebiz.69)en dat geeft t.o.v.pH 3,7in de
oplossing een voldoend grote cH-gradient.

Ook BURSTROM(10) ruimtineenrecentoverzichtenigeplaatsinvoordeorganische
zuren, al kent hij ze nog geen rol toe bij deeigenlijke anionenverplaatsing. Het is in
het geheel niet uitgesloten, dat juist deze organische zuren ook de schakel vormen
met het door STEWARD in veel gevallen waargenomen verband tussen eiwitsynthese
(groei)enzoutaccumulatie. Deeiwitsynthese verloopt immers vrij zeker via carbonzuren(zie KONINGSBERGERen REINDERS, 26, biz.535),diebij deglycolyseontstaan.
Ineen schema,waarbijzuurvormingviaglycolyseeennoddzakelijkevoorwaardeis
voor zoutaccumulatie, is ook een plaats voor de bij de glycolyse onmisbare phosphoryleringen. De waarnemingen, dat deze inderdaad bij de zoutaccumulatie in het
spelzijn,wordentalrijker (STEWARDen STREET, 58; HOAGLAND, 18, biz. 146; ROBERTSON, WILKINS en WEEKS, 47),doch pasten tot nu toe nauwelijks in de verschillende
voorgesteldezoutophopingsschema's.
Bij de voorafgaande beschouwingen is Veelen dankbaar gebruik gemaakt van de
door LUNDEGARDH over de zoutophoping naar voren gebrachte gedachten, al werd
hier endaar weleenseencorrectieaangebracht. Beidetheorieen hebben degedachte,
dat de anionenabsorptie vooraf gaat aan de kationenabsorptie, gemeen. Op biz. 75
bleekook LUNDEGARDH'Swaarneming,datdeanionenopnamenauweraansluit bij de
ademhaling dan de kationenopname, in het systeem te passen. De theorieen lopen
echter uiteen ophetpunt,waarhet gaat omdevraag,welkmechanisme verantwoordelijk is voor de anionenaccumulatie (zie biz. 57). LUNDEGARDH stelt zich voor (zie
biz. 13),dat valentiewisselingen van ijzer in een ijzerhoudend ferment gepaard gaan
met het verplaatsen van anionen naar dezijde van delagerezuurstofspanning toe en
tevens met verplaatsing van electronen in tegengestelderichting.Welbeschouwde hij
(34)dit mechanisme alshypothetisch, doch er isdoor anderen op verder gewerkt en
ROBERTSON (47) constateert, dat er tot nu toegeentegenargumenten zijn te berdegebracht. De hypothese is ontstaan als nadere precisering van LUNDEGARDH'S (31)
oorspronkelijke gedachte, dat redoxpotentialen anionen konden verplaatsen. Deze
theorie werd onlangs nog door ERIKSSON (14)nader toegelicht. De hypothese, dat
ijzerinhetspelwas, wonaanwaarschijnlijkheid, toenbleekdat ademhalingsvergiften,
zoals blauwzuur en aziden, het anionentransport kunnen stilleggen. De hypothese heeft zich ongetwijfeld ook, ondanks onmiskenbare tekortkomingen, gehandhaafd door het ontbreken van een passend alternatief.
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De volgende door LUNDEGARDH (34) gegeven schematischevoorstellingen, waarin
eeenelectron voorstelt,

Fe+++\t^7Fe+3A" ) <~ \ 2A"

+ A-

- £

of, in een latere publicatie(38)
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wekken de indruk, alsofeenregelrecht,onmiddellijk gevolgvandevalentiewisseling
zou zijn, dat er een anion verschoven wordt naar de zijde van de gereduceerde toestand en tevens een electron in omgekeerde richting.
Nu is electronenverplaatsing in een waterig milieu al buitengewoon hypothetisch.
Maar bovendien ishetwelduidelijk, dat deweergegeven schema's inhetgeheelniets
zeggenoveroorzakenvanverplaatsing,tenminsteniet,zolangmenzichdeFe-atomen
in onbeweeglijke toestand voorstelt. Bovendien is de schrijfwijze geheel willekeurig.
Menzou andere kunnen geven, dieniet minder plausibelzijn, b.v.
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afhankelijk vandatgenewatmenverwachtteziengebeuren.Hetisverderooknauwelijks aannemelijk, dathet Fe-atoom,wanneerhetineenop een bepaalde plaats a+anwezigenzym eenzekere statistischeevenwichtspositietussen deFe
-endebe toestandinneemt,eenvoortdurende,gerichteverplaatsingvanloneninzijnomgeving
zou kunnen bewerkstelligen. ROBERTSON en WILKINS (48), dit bezwaar blijkbaar
inziende,willen dan ook inderdaad verplaatsing vananionen zienalsgevolgvan een
optredende verplaatsing van het ferment (cytochroom)zelf.Men kan zichdan echter
metrecht afvragen, welkeaanleidinghetcytochroom, dattochgedachtwordtgekoppeldtezijnaaneengrooteiwitmolecuul,kanhebbenomzichteverplaatseninhoeveelhedenenmeteensnelheid,dietoereikendzijn omdeanionenophopmgteverklaren.
Zou deanionenverplaatsing zonder tussenschakels door deoxydo-reductie:van het
cytochroom beheerstworden, dan ishet ookmoeilijk omdeinyloedteverklarenvan
develeanderefactoren, diebijdezoutaccumulatieinhetspelbhjken tezijn.Ookkan
erin dat gevalgeen anionenbeweging naar dezijde vandegrootste zuurstofspanning
plaats hebben.
. „ ..,.
„au,Q„v,t
Alseenmetdefeitengoedovereenstemmendalternatiefzijhiernaarvorengebracht,
dat het ijzerhoudende ferment een zijdelingse, hoewel onmisbarerol speelt, otwelby
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de oxydatie der glucose tot carbonzure brokstukken (waardoor dus de voorwaarden
voor anionenabsorptie onstaan) of bij deverdere oxydatie van dezelaatste tot koolzuur (hetgeen via pH-verhoging na de voorafgaande anionenaccumulatie zou leiden
totzoutaccumulatie).Dezevoorstellingisblijkbaar ooknietgebondenaanderichting
van dezuurstofgradient, zodat accumulatieingevallen,waarbij hetinwendigevande
wortel sterker aeroob zou zijn dan het milieu, ook verklaarbaar wordt.
Vermeld zij tenslotte nog, dat het voorgestelde mechanisme uitstekend past in de
theoretischemogelijkheden, diedoor DAVIESen OGSTON(11) overwogenzijn voorhet
verklaren van ionenverplaatsing tegen een concentratiegradient in,voornamelijk met
het oog op de zoutzuurafscheiding in het maagsap. Zij beredeneren, dat het voor
electrolytaccumulatie noodzakelijk is,dat er tenminste eenionensoort in het systeem
aanwezigis,dieonder eengerichte „druk" staat; deuitscheidingvan dezeionensoort
wordt „primaire" uitscheiding genoemd. Dezeprimaire uitscheiding brengt mee, dat
terwillevan deelectroneutraliteit eentegengesteld geladenionensoort meeuitgescheiden wordt („secundaire" uitscheiding), terwijl tenslotte beide ionensoorten door
ionenverwisseling nog weer de uitscheiding van andere kunnen bewerkstelligen
(„tertiaire" uitscheiding). Deze onderzoekers verklaren verder, dat de primaire uitscheidinggeenelectrolytischverschijnselkanzijn,omdatdedaarvoornodige ongelijke
ladingsverdeling weer het gevolgvan voorafgaande ionenverschuivingen zou moeten
zijn. Zij menen dus, dat noch het in stand houden van een redoxpotentiaal in een
metallisch systeem, noch een Donnan-verdeling ter weerszijden van een membraan
kunnen leiden tot een onafgebroken uitscheiding. Primaire uitscheiding verlangt
volgenshenhet „scheppen"vaneenionensoortuit eenprecursor,waarinzechemisch
gebonden is.
Een critische beschouwing nu van het in de voorafgaande paragrafen voorgestelde mechanisme leert, dat daarin de „primaire" ophoping uit de gedachtegang
van DAVIES en OGSTON vertegenwoordigd wordt door de vorming der organische
zuren.Daarbij worden danzoweldeH-ionen alsdezuurrest-ionen „nieuw" gevormd
uit glucose, die dan als precursor moet worden beschouwd. Inderdaad is de daarop
volgende ophoping van minerale anionen envan demetaalionen dan een procesvan
ionenwisseling (ziebiz.71).DAVIESen OGSTONstellen echter geenconcreetmechanismevoor, zij gevenslechtsdebegin-eneindtoestand. Hetisdenkbaar, dat hetindeze
studievoorgesteldemechanisme na denodige aanpassingvrijwel direct toepasbaar is
opuitscheidingen vanhet typevan dezoutzuurafscheiding door demaagwand ofvan
anderezoutuitscheidingen. Dit blijkt o.a. reedsdaaruit, dat,indienindeeelofwortel
deverondersteldevormingvanorganischezurengaandeisenerophopingvanminerale
anionen, b.v. CI" gaat optreden (zie biz. 70), een aangrenzende plasmavrije ruimte
ongetwijfeld een zekere concentratie aan zoutzuur zou gaan bevatten.
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6. NABESCHOUWING

In de inleiding werd er op gewezen, dat een fundamentele bestuderingvan de opname der minerale voedingsstoffen door de plant zou kunnen leiden tot een beter
inzichtin dehelemineraalhuishoudingderplant. Hetisdusnuttigomtevragen naar
deuitzichten,diedevoorgaande studiebiedtvoor hetverdiepen van dat inzicht.
Allereerst isgebleken, dat het mogelijk moetzijn om demineraalopname door de
plantenwortel tot op zekere hoogte quantitatief theoretisch te beschrijven, mits de
wiskundedenodigerekentechnischemiddelenbeschikbaar steltenmitsexperimenteel
een aantal voor de wortel en voor het milieu karakteristieke grootheden bepaald
worden.Weizalhetvoorhetverkrijgen vanhandelbarerekenvraagstukken nodigzijn
hier endaar enigevan denatuurafwijkende vereenvoudigingenaan tebrengen, maar
ook dan kan men in ieder geval uitkomsten verwachten, die althans aangeven in
welkerichting een bepaald verschijnsel zich zal ontwikkelen en die mogelijk zelfs in
relatief opzicht met denatuur overeenstemmen.
Detheoretischebehandelinglaatzien,welkegroothedenbijdemineraalhuishouding
eenhoofdrol spelen, althans voor zover demineralen geen specifieke readies met de
plantaardigesubstantiesaangaan.Hetbemestingsonderzoek endeplantenphysiologie
zullenmogelijk profijt kunnentrekkenvanhetidentificeren dezergrootheden door de
empirischemilieubeschrijving enplantenbeschrijving toe te spitsen op het vaststellen
van dewaarde dier grootheden.
De theorie laat verder zien, dat er een concentratieverval voor de verschillende
ionensoorten optreedt, datvanplaatstotplaatsenookvanogenbliktotogenblik kan
veranderen,terwijl hetvervalook,alisdaaraan indezestudiegeenaandacht besteed,
voorelkeionensoortweerandersis(hetgeenb.v.volgtuitverg.4.b.4).Hetisaannemelijk, dat degradienten, zoalsdieindewortel optreden,zichindebovengrondsedelen
min of meer voortzetten, doch dan in omgekeerde richting, d.w.z.vanaf dezijde der
houtvaten, die de minerale bestanddelen in het inwendige der organen aanvoeren,
naar de peripherie der plant. De gradienten in de bovengrondse delen zullen echter
een ingewikkelder samenstel vormen, daar de groei der bovengrondse delen niet zo
eenvoudig verloopt alsdiederwortels.Hetlijkt aannemelijk, dat hetbestaan van dit
samenstel van gradienten verantwoordelijk kan zijn voor het symptomen-patroon,
dat de gehele plant of een bepaald plantendeel (bladschijf b.v.) vertoont bij het optredenvanbepaaldestoringenindemineraalhuishouding,enookvoorhetveranderen
der symptomen met de tijd.
~
Dezelfde gradienten, die een beeld van de mineralendistributie in de plant geven,
moeten ook hun invloed latenblijken indeminerale samenstellingvan oogstproducten. Bij de oogst worden immers zeer overwegend niet hele planten geoogst, doch
slechtsdelendaarvan,b.v.hettotaalderbovengrondsedelen,somszelfszeergespecialiseerde delen van zeer verschillende physiologische ouderdom, b.v. de zaden of
vruchten,debladeren,hetstro.Inveelgevallenisdemineralesamenstellingderoogstproducten een belangrijke factor bij dewaardebepaling ervan, b.v.bij veelvoedingsen voedermiddelen (mineraalhuishouding van het nuttigende individu), bij tabak
(brandbaarheid), bij sommigepeulvruchten (kookbaarheid).
Eenanderetoepassingvanhetnaspeurenvanconcentratiegradienten kanliggen op
hetterrein derbiochemieenplantenanatomie:bepaalde gelocaliseerde verschijnselen
enverschijningen in deplant vertonen mogelijkerwijs verband metdeionairesamenstelling daar ter plaatse enkunnen dan beter begrepen en op deduur misschien ook
van buiten af be'invloed worden.
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SUMMARY

1. Introduction, p.9
The mineral nutrition ofplants is still oneof the major problems inbiological and
agricultural science. Empirical studies arebeing made inever increasing numbers,but
more fundamental studies, not having certain disadvantages of empirical work, are
badly needed.
2. Minerals andthe plant
a. S o m e i m p o r t a n t facts, p. 10. A summary of existing knowledge on the
mechanism ofmineral uptake byplants could bedispensed with, becausea numberof
excellent reviewsareavailable. Somepoints directly related tothesubject ofthis study
are summed up.
b. LUNDEGARDH'S a c c u m u l a t i o n t h e o r y , p. 11. LUNDEGARDH'S theory of ion

accumulation in plants is taken as a basis for thepresent study, because this theory
would seemtobemore advanced andembody more experimental data than anyother
theory. Itsmain features were taken from BURSTROM'S review (9).Itismentioned that
strong objections have been raised against LUNDEGARDH'S „anion respiration" theory
by STEWARD and HOAGLAND andtheir schools. They denied the existence ofa special
anion respiration andstressed that saltaccumulation iscloselyconnected with protein
synthesis, growth and organic acid metabolism.
3. The relation between the ionic compositions of the medium andof the outermost
layer of the cell or root contents
a. G e n e r a l c o n s i d e r a t i o n s , p. 14. Following LUNDEGARDH, the author takes
a Donnan-relation between themedium (o-space) andtheoutermost layer ofthe root
or cell contents (i-space) asa starting point forthestudy ofion movement. Thoughin
the living organ thereisnoequilibrium between both spaces,thefurther development
of the theorywill show that therulesofthe Donnan-equilibrium apply tothedistribution of ions across the cell or root wall. This cannot be proved or disproved by
analysing samples of the root or cell contents, because theconditions for the equilibrium are not satisfied beyond the outermost layer of the cell or root. Besides the
distribution ofions, themembrane potential isa second characteristic that mayserve
to identify a Donnan-distribution. Unlike the ion-distribution this potential can be
measured on roots. It is a direct measure for the inequality of theion distribution
across thewall.
There are two other features that make the Donnan-theory extremely suited to
describe conditions in theroot or cell. One is that theuptake ofions into the i-space
of theDonnan-system isexplicitly dueto thepresence of non-diffusible ions andnot
to some vague orill-defined adsorption process. Thesecond is, that theadsorption in
a Donnan-system hasa spatial nature andisnotrestricted to surfaces.
b. T h e D o n n a n - e q u i l i b r i u m , p. 16. TheDonnan-theory is described with the
special purpose ofgiving some definitions. A Donnan-system ischaracterized bythe
presence ofoneormore kinds ofnon-diffusing ions which may becalled „fixed" ions.
To maintain electrostatic neutrality thesefixedions require thepresence ofan equivalentamount ofionsoftheoppositesignofcharge;thesewillbecalled ..accompanying"
ions. They are identical to the adsorbed ions. Moreover an additional amount of
electrolyte, called „extra" electrolyte, will be present. It is shown that, in the equili80

brium state, a high electrolyte content of the o-space or a low concentration of the
fixedions, or both combined, will cause the concentration of extra electrolyte to
approachtheconcentration intheo-space.Atthesametimethemembrane potential
willbesmall.If, conversely, theconcentration offixedionsishigh, or theelectrolyte
concentrationintheo-spacelow,therewillbelittleextraelectrolyteandthemembrane
potentialwillhaveahighvalue.Thecharacteristicvaluev,beingtheratiooftheconcentrations ofmonovalentionsinthei-spaceandtheo-space,isrelatedtothevalueE
ofthemembranepotentialinthewaygivenbyequation3.b.4,p. 17.Fordivalentions
the same relation is valid, if the square root of their concentrations is taken. As a
consequencedivalentionsareadsorbedmoreintenselythan monovalentions.
c. The plant root and the Donnas-theory, p. 19. Since the analysis of
entirecells or tissuescannot afford proof for theexistence ofa Donnan-distribution,
the measurement of membrane potentials remains as the only alternative. It is unfortunate, that root potentials have for a long time been neglected or interpreted
incorrectly. LUNDEGARDH (31) recognized their significance. Although hisfinalconclusions,arrivedatonthebasisofhispotentialmeasurements,canbeimprovedupon,
he rightly interpreted the root potential as being a direct consequence of an uneven
distribution ofionsacrosstherootwall.
d. Interpretation of root potentials, p. 21. In some previous communications(59,60,61,66, seealsoAppendix,p.86)thetechniqueofmeasuringandanalysing
root potentials was described. These potentials were interpreted as being the consequence of the presence of weak non-diffusing acids inside the root wall. The dissociatedfractions oftheseacidsareidenticalwiththefixedionsofa Donnan-system.
Sincethe degree of dissociation depends on pH, the concentration of thefixedions
varies with changing pH. In a mixture of weak acids (66)the concentration of the
fixed ionsmaybetaken to bealinearfunction ofpH(eq.3.d.7,p.24).
e. Theoretical potential curves, p. 24. Theoretical potential curves were
calculated for a system,havinga concentration offixedionsobeying eq.3.e.7,p.25,
and containing H + , K+ and Cl~as diffusible ions.The curvesillustrate the relation
between the potential and the concentration of K+ or H + in the medium and are
showninfig.1,p.26and2,p.27.PositivepotentialsappearforthosepH-valuesthat
cause the concentration A of thefixedions in eq. 3.d.7, p. 24, to become negative.
Theoreticalpotentials,havingpositivevalues,werenot metwithinprevious calculations, becausein the neutral KC1 media the pH did not fall belowthecritical value
making A change its sign.
f. The concentration and the nature of the fixed ions in the plant
root, p. 27. Positive root potentials were also observed by LUNDEGARDHin media
belowpH 3-3,5,composedofdilutedmineralacidsolutions.Thesignofthepotential
changes as soon as the hydrogen ion concentration in the o-space equals the H-ion
concentration in the i-space. LUNDEGARDH's (31, 34)view, that in this situation the
cH in the i-spaceshouldbeascribedtoacompletelydissociatedacidcomponent inthe
outerlayeroftheprotoplasmisincorrect.Atzerorootpotentialtherearenofixedions;the
hydrogen ions inthesurface layerare extra ions. Positivevaluesof the root potential
mustbeascribedtonegativeconcentrationsoffixedanions,thatis,topositiveconcentrations offixedcations. Thus, potential measurements in solutions of a broad pH
rangerevealtheamphotericnatureoftherootcontents.Theconcentrationoffixedions
is,then, thedifference betweenthedissociatedfractions oftheacidgroupsandofthe
basic groups. The surplus varies with the pH; it is positive at high pH values and
negativeat lowpH values.It isshownthat, for acomplicated mixtureofweakacids
and bases with different dissociation constants, the relation between pH and the
magnitude of the surplus may beregarded as approximately linear, as expressed by
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equation 3.e.4,p.25,and illustrated byfig.3,p. 30.Ata certainpH value,called EP
(equilibrium point), there is no surplus and the potential is zero. For several plants
EPisfoundbetweenpH3and4.I f ^ a n d i ^ i n e q . 3.e.4 are determined experimentally
(seetable5, p. 42and 7, p. 87),the concentration of thefixedions,i.e. also the concentration oftheaccompanying or adsorbed ions,canbecalculated for anypH. The
adsorption capacitiesthuscalculated for theprevailingpH valuesarein betteragreement with the mineral contents usually found in plant material than LUNDEGARDH'S
conclusion that a strongly acid component is present in a concentration of about
N/1000.Also,thereisnoreasonto adhereto LUNDEGARDH'S(31,34) assumption that
the main parts of the root or cell contents are neutral and non-dissociated. On the
contrary, the proteins and amino acids, being the main amphoteric constituents of
therootcontents,mayplayanessentialroleindeterminingtheelectrical and adsorptivepropertiesofthecellorroot.Thereareseveralindicationsthattherelationbetween
theconcentration offixedionsandpH maybedifferent for different plant species.
g. The theoretical potentials compared with the experiment, p. 34. It
will be seen from table 2, p. 38, that measurements in diluted HC1solutions show
positive potentials for pH values below about 3.As could be predicted from fig. 2,
both table 3,p. 39,andfig.5,p.40,showthepotential to respond lessto changes in
pHthehighertheelectrolytecontentofthemedium(acetatebuffer solution).Someof
LUNDEGARDH'Sfigures(table4,p.40),obtainedinN/1000andN/10000HC1solutions,
illustrate how the effect of adding potassium chloride is different for pH values on
either sideof theEP.Thefiguresobtained by ALESHINand YASTREBOV(1) in acetate
buffer solutions are also explained.
h. The choice of a suitable medium for the potential measurements,
p. 41. Potential measurements in KC1solutions of different concentrations are most
suitabletofindthecharacteristicsoftherootcontents.Firstly,KC1doesnot interfere
vigorously with the normal physiological functions of the root or cell contents.
Secondly, highconcentrations of KC1 donot setup an additional diffusion potential,
aswould bethe casewith other types of salts. Lastly, the potential curve for neutral
potassium chlorideisrather steep,sothat largeand reliably measurableresponses of
therootpotentialtochangesintheenvironmentareobtained.AdisadvantageofKC1
solutionsistheir smallbuffer capacity. Itissuggestedthat thismightbeimproved by
the use offlowingsolutions and by using colloidal electrolytes in which high buffer
capacitiesandlowionactivitiesmaybecombined.
4. Electrochemicalconditionsfor salt transport
a. Migration of ions through the interface between medium and root,
p. 45. Since the rate of migration of any kind of freely moving ions is proportional
to the gradient of the electrochemical potential, as defined by GUGGENHEIM (16),
sudden changes of the electrochemical potential, asin the situation a offig.7,p.45,
areimpossible. So,in spiteofcontinuousiontransport, theelectrochemical potential
of an infinitesimal layer on one side of the boundary between root and medium will
be equal to the electrochemical potential in an equally thin layer on the other side.
This equality of electrochemical potentials is the very basis of the Donnan-theory.
HencetherulesoftheDonnan-system applytothesituationneartherootorcellwall.
For the samereason it must beconcluded, that the mere passage of anions through
the boundary does not require a special energy supply, in spite of the negative root
potential.Energymaybeneeded,however,for themigration ofanionsto somepoint
in thei-space, wherea higher electrochemical potential prevails than in the medium.
The samewould apply to cations.
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b. Migration of ions through the root or cell substance, p.47. A theoreticalstudyismadeofthemovementofionsinahypothetical space, homogeneously
filled (novacuolesordifferentiation) withanamphotericsubstanceasdescribedin 3f.
Transport of ions through this substance can beeffected by two kinds of forces: an
osmotic force and an electrical force, resulting from concentration gradients and
potential gradients respectively. Unidirectional transport through a thin volumeelement (fig. 8, p. 48) is described by eq. 4.b.4, p. 50,in which S = amount in moles
displaced per unit time, a= area, c= concentration in moles, u —mobility, n —
valency, R = gas constant = 8,316 joule, T= abs. temperature, F= Faraday =
96501coulomb, E = electricalpotentialinVolt.The electricalforces arethemselves
theresultofanunequaldistribution ofions,andeq.4.b.8,p.51,showsthat transport
of one kind of ions is governed by the concentrations, concentration gradients and
mobilities of all kinds of freely diffusible ionspresent in the system.
If the„flux" of somekind ofionsisdifferent onboth sidesofthevolumeelement,
theseionswillaccumulate or be dilutedinsidethevolumeelement. Thisis expressed
by eq.4.b.9,p. 52.Eq.4.b.l2,p. 52,isvalidfor H-ions;itisdifferent from eq. 4.b.9
becauseH-ions,whenaccumulating,willreactfor thegreaterpartwithfixedions.As
yet,ithasnotbeenpossibletoobtainageneraloranumericalsolutionofthe differentialsystemformed byequationsofthetype4.b.8,4.b.9and4.b.l2.Somesimplecases
couldbeanalysed,however,aswillbeseeninthefollowing.
c. Conditions for salt transport against a concentration gradient,
p. 53. Salt accumulationimpliesthedevelopment orperpetuation ofanoutward(i.e.,
in the situation offig.8,p. 48,a positive)gradientof theproduct/?oftheconcentrationsofbothionsofthesaltinquestion(eq.4.C.1,p.55,for KC1).Elaboration ofeq.
4.C.1leads to eq. 4.C.4,p. 55.From this equation it can be concluded, that inward
migration ofbothcationsandanionsofasaltisincompatiblewithapositivegradient
ofp. A positive gradient ofp requires either an outward migration of both cations
and anions,which obviously cannot beaccumulation, or a migration of cations and
anionsinoppositedirections.Theredoesnotseemtobeanalternativetotheconclusion,
thatsaltaccumulation requires anoutwardmigration ofeither the cationsorthe anions
of thesalt. The most probable hypothesis is that there is a gradually subsiding cHgradient(theinteriorofthecellorrootmoreacidthantheperiphery),causinganions
tomoveoutwardandcationstomoveinward.
d. Salt accumulation effected by a c H -gradient, p. 58. An amphoteric
systemisconsidered,havingaconcentrationoffixedionsobeyingeq.3.d.7,p.24,and
containingonlyH + ,K+andOrasdiffusible ions.Itisshown,thatiftheproductofthe
concentrations of K+ and C1+initially isuniform throughout the system (and equal
to the same product in the medium) and if thereis a cH-gradient,the initial rate of
KCl-accumulationdepends,firstly,onthesquareofthecH-gradient(eq.4.d.l7,p.62)
and, secondly, on a function of cH and the productp. Somevalues of this function
have been given in table 6, p. 62. It follows that for equal cH-gradientsthe rate of
accumulation is greater when p is small (i.e. in diluted media) and also, that the
accumulation rateishighest near theisoelectricpH. Schematically the accumulation
rate has been illustrated by arrows in fig. 9, p. 63. Since, as yet, no mathematical
analysiscouldbecarriedouttodeterminetheaccumulationconditionsinmoregeneral
systems, an attempt has been made to present a comprehensible, though not fully
adequate picture ofthe accumulation mechanism. It ispointed out that ahighcHin
an amphoteric system results in what may be called relative anion permeability,
whereaslowcHcorrespondswithlowanionpermeabilityandhighcationpermeability.
The anions tending to moveout areheld up bythe outer layerswithlowanion permeability, the cations moving in are held up by the layers in theinterior where the
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cation permeability is small.The result is accumulation of both kinds of ionswith a
maximum accumulation rate near theisoelectric pH.
5. Salt accumulation inplantsandplant organs
a. The pH gradient in plant roots, p. 66. There are several arguments in
favour of the hypothesis, that the interior of the young root tissues has a higher
acidity than the medium. 1.The plant as a whole behaves as an acidoid and tries to
adsorb a surplus ofcations. During thetimetheacidoid isbeingmanufactured, with
the adsorption of a surplus of cations over anions by exchange of H-ions going on,
there must be a pH-gradient from plant to medium. 2. SMALL'S (54)figuresfor pH
valuesinorgansand tissues ofseveralplants showrelativelylowvaluesfor root tips.
3.Thevisibilityofchromosomes duringcelldivisionmaybetheresultof dehydration
dueto lowpH. 4.Severalpotential measurements onroots,carried out bymeans of
smallliquidelectrodesmakinglocalcontacts, showtheroot tipstobegenerally more
negativethan the basal parts of the root. This might be explained by assuming that
at leastpart ofthedifference isnot duetoa difference inthe surface potential, but to
a difference intheboundarypotential attheinnersurface betweentheroot substance
and thexylemvessels.Inroot zoneswherealowpH prevails at theinner surface, the
inner potential difference would be small (fig. 11, p. 68),suggesting a more negative
charge on the outer surface.
b. The origin of the pH-gradient and its relation to anion accumulation,p.69.Theacidityoftheinteriorofcellsandrootscanbeascribedtometabolically
produced organic acids, being sufficiently strong to affect pH in a highly buffered
system. If pH should belowered to 3,5, say, onecan only expect this to beachieved
by acids having dissociation constants not below 10-5. Some stronger acids are invariablyfoundinroots,e.g.malicacid,citricacidandoxalicacid.Thereareindications
(PAECH, 46)that glycolysisinyoung tissues proceeds at a faster rate than the further
oxidative breakdown.
The formation of organic acids does not directly explain the presence of mineral
anions in the interior of the root in amounts sufficient to cause salt accumulationin
thefollowing stageofdecliningcH.Thelink between theorganicacidformation and
theabsorption ofmineralanionsisprovidedbythefact, thathighcHinan amphoteric
system induces a more positive (or less negative) electrical potential. The resulting
outwardpotentialgradientcarriesmineralanionsinwarduntilequilibrium is attained
betweenthepotentialgradientandtheconcentration gradient.
Thus there are the following three stages in the salt accumulation process, which
are,thoughsomewhatoverlapping, localized in successively moredistant parts of the
roots: 1. formation of organic acids in young tissue 2.accumulation of mineral
anions from the medium 3.decrease of acidity, causing cation absorption and salt
accumulation.
c. Salt accumulation in individual cells,p.72.Cellsasawholemayaccumulatesaltbypassingthroughastateofhighacidity.Inaddition,inlaterstages,accumulation mayproceed bylocalacidification ofthecellcontents, e.g.under the influence
of a one-sided supply of metabolicfactors. At that placeanions willbetaken up.At
other placesin the cell deacidification may takeplace, causing absorption of cations
and accumulation of salt.Thisconception somewhat resembles LUNDEGARDH'Sideas
on different adsorption tracks for cations and anions.
d. Energy relations, p. 73. If salt accumulation is due to the formation of
organic acids, part of the energy released by the glycolytic breakdown of sugars is
stored in the cH-gradient and in the concomitant gradients of the concentration of
fixedions. Salt accumulation then follows as a passive process, utilizing the energy
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of these gradients. The efficiency of theutilizationdepends on themobility, theconcentrationandthevalencyofalltheionspresent,aswillbeseenfrom eq.4.b.8,p. 51.
e. Comparison of the theory with existing theories, p. 75. The new
theoryincludeselementsofmanyexistingtheories.Theorganicacidsprovidethelink
withtheoriesstressingtheroleofmetabolism, phosphorylation andprotein synthesis
in salt accumulation. Manypoints ofthetheory arein harmonywith LUNDEGARDH'S
views. More in particular his idea, that anion uptake precedes cation uptake, is
confirmed. Hishypothesisonthemechanismofaniontransportcanbeimprovedupon.
It is suggested that a ferrous-ferric system in a respiration ferment is not directly
responsible for anion transport, but mediates in the formation and oxidation of
organicacids.
6. Concluding remarks, p. 79. It is thought that the study of concentration or
potential gradients may have a wider application, e.g. for explaining the pattern of
mineral deficiency symptomsinplants,for studyingthemineralcomposition ofcrops
and specialvegetable products in agriculture, and for relating localized structures in
the plant to the mineral composition.
Appendix, p. 86. In the appendix a description has been given of the technique of
measuringrootpotentials.Somepreviouslypublishedresults(66)havebeenadded.
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AANHANGSEL

De aanleiding tot het verrichten van potentiaalmetingen aan plantenwortels washet feit, dat enige
vroegere onderzoekingen omtrent het electrode-gedrag van bepaalde lichamen, verricht door of
onder leidingvanprof. TENDELOOop het Laboratoriumvoor PhysischeenKolloidchemie, aanwijzingen hadden gegeven, dat het electrodegedrag sterk samenhing met het chemische karakter van de
ondeizochte electrodeenmet dedoor dat karakter bei'nvloedeadsorptie van ionen aan dieelectrode.
Het wasbekend, dat depotentiaal van deplantenwortel opvallend krachtigreageerdeop veranderingen in de samenstelling van een ermee in aanraking gebrachte electrolytoplossing (LUNDEOARDH,
30,32)enhet leekdusniet uitgesloten, dat dezepotentiaalveranderingen inlichtingen zouden kunnen
verschaffen over deaard vandewortelsubstantie enmogelijk zelfsover deionenopname van plantenwortels.
Voor het hieten werd dedoor LUNDEOARDHtoegepastewerkwijze grotendeels nagevolgd. Afgesneden wortels werden met het boveneindein contact gebracht met een N/100 KCl-oplossing,terwijl de
top meer of minder diep gedompeld werd in devloeistof, waarvan de invloed op de potentiaal vastgesteld moest worden.
De wortels waren afkomstig van vrijjonge planten, gekweekt op een voedingsoplossing. Deze bevatte per 1de volgende hoeveelheden voedingszouten: 0,60 g Ca(N03)2,4H20, 0,20 g MgS04,
7H 2 0, 0,20 gKN0 8 , 0,05gKH 2 P0 4 , 34 mg FeCl 3 ,6H 2 0, 0,50 mgMnS0 4 ,4H 2 0, 0,25 mgH 3 B0 3en
0,25mgZnS0 4 ,7H 2 0.De pH werd gebracht op 6,8 a 6,9met behulp van Na 2 C0 3 .Deplanten groeiden steedsbinnenshuis, 'swinterskregenze 12uurperetmaalkunstlicht (Neon-lampen),in dezomer
groeiden ze bij de natuurlijke daglengte.
Demetingenwerdenverrichtmeteeneenvoudige opstelling, die in veel opzichten goedvoldeed,in
het bijzonder wat betreft de snelheid van werken. Wei bleek het werken met stilstaande milieuvloeistofbijhet verwerken vansommigeresultaten enigbezwaar gehadtehebben (ziebiz.38).

Fig. 12. De gebruikte opstelling voor het metenvan
wortelpotentialen.
In bijzonderheden was dewerkwijze alsvolgt.De 3-5 uren tevoren afgesneden en in gedestilleerd
water bewaarde wortels werden met hun boveneinde in het nauwe uiteinde van een glazen houder
van het type A (fig. 12) geschoven en daarin bevestigd door een druppel gelatine, die tot juist even
bovenhetsmeltpuntverwarmd was,rondomdewortelindevernauwingtelatenlopenen daar telaten
stollen.Opdiewijzewerdbereikt, dat deKCl-oplossingwaarmeedehouderAwerdgevuld,nietlangs
de wortel naar beneden kon vloeien en aldus rechtstreeks contact maken met de milieu-oplossing.
Bij latere door E.G. KLOOSTERMAN (zie biz. 42) verrichte metingen werden lucerneplantjes reeds
vanafheteerstekiemstadiumindehoudertjes vanhettypeAgekweekt doorereenvoorgekiemdzaad
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in te brengen en dit door voortdurende vochttoevoer via het capillaire uiteinde tot wortelgroei in
staattestellen.Hetworteltje groeidenaar buitenenkon,naoplengtegekomentezijn,zonderverdere
manipulates voor de metingen gebruikt worden na aanbrenging van een gelatine-afdichting. Het
afkmppen der wortelsen deonzekerheid omtrenteeneventueleinvloed derbeschadiging werden dus
vermeden.
De van een wortel voorziene houder werd met een dubbel doorboorde kurk bevestigd aan de
uitloopbiusvan het reservoir B,gevuld met een N/100 KCl-oplossing, waarna door het openen van
de kraan C zoveel KCl-oplossing in de houder A gebracht werd, dat er een verbindingtot stand
kwam tussen dewortel en deAg-AgCl-electrodeinB.De milieu-oplossingbevond zich ineen vaatje
D, voorzien van een gebogen capillair met verwijding. Door deze inrichting kreeg de verzadigde
KCl-oplossingindehevelEgeengelegenheidom deruimterondomdeworteltebereiken.Het linker
uiteinde van de hevel was omhooggebogen, daar anders de soortelijk zware, sterke KCl-oplossing
uit de hevel zakte en de metingen stoorde. De met oplossing gevulde hevel voldeed beter dan de
dikwijls gebruikte met KCl-agargevuldehevels.Het rechteruiteindevan dehevelbevondzichin het
vaatje F, waarin een tweede Ag-AgCl-electrode geplaatst was. Het vaatje D en dehevel E rustten in
uithollingen van losse, voor isolering dienende paraffine-blokken,zodatzegemakkelijkvervangenen
verplaatst konden worden. Het reservoir Ben de daaraan bevestigde houder A konden met behulp
van een tandrad en heugel op en neer bewogen worden. Gemeten werd met een Cambridge electrometer (British Patent No 396817),in laterejaren ook met een Projecto pH-meter, Model 54.
BijdemetingwerdhetreservoirBzoveromlaaggeschroefd, datdeworteltotopdegewenstediepte
ondergedompeld was. Het bleek nuttig om onder te dompelen tot dicht nabij het uiteinde van de
houder A om tevoorkomen, dat het vrije gedeeltevan dewortel uitdroogde. De punt van deglazen
staaf G raakte tijdens de metingenjuist de vloeistofspiegel in D, waarmee bereikt werd, dat bij een
reeks metingen aan eenwortel dezesteedstot op dezelfde diepte ondergedompeld werd.
Na onderdompelen werd de wortel vlak voor de definitieve meting snel omhoog en weer omlaag
bewogen,zodat devloeistofrondom deworteltijdens demetingzogoedmogelijk dezelfde samenstellinghad alsinderest vandemilieu-vloeistof.Zoalsopbiz.38besproken werd,lukt ditniettenvoile.
In tabel7zijn deuitkomstenvaneenreeksmetingenverzameld, dieeldersreedsbesproken werden
(66), maar die in de vooigaande studie herhaaldelijk ter sprake kwamen en daarom hier nogmaals
vermeld worden.
TABEL 7. POTENTIAALMETTNGENIN NEUTRALE KCI-OPLOSSINGEN

Gewas
Rogge
(Secale
cereale)
Petkuser
Kortstro
Tarwe
(Triticum
aestivum)
Juliana
Haver
(Arena
sativa)
Adelaar
Gerst
(Hordeum
vulgare)
Groninger
wintergerst

Aant.
wortels

cone. K C 1 . . .

10°

Eexp. (niet gecorrigeerd
opnul-potentiaal)
6

j Kx = -0,0262
Pu
^ ber - ( Kt = -0,0856

218,0

Eexp. (niet gecorrigeerd
op nul-potentiaal)
6
iber

1K-, = -0,0205
- \ K% = -0,0710

207,5

Eexp. (niet gecorrigeerd
op nul-potentiaal)
6
£ber

jKt = -0,0131
- \ K% = -0,0439

196,0

£exp. (niet gecorrigeerd
op nul-potentiaal)
6

,,

IKt = -0,0122
- [ Kz= -0,0459

Eber

195,5

10-1

10-2

10-8

10-*

10-«

207,5

186,8

149,8

126,3

123,5

212,8

186,8

149,9

126,2

119,1

197,3

183,0

155,5

126,3

118,0

203,7

182,9

148,1

126,3

120,2

189,3

175,8

143,7

111,0

104,6

193,5

175,9

140,6

113,5

104,1

186,8

175,8

152,0

124,3

118,7

188,6

176,1

145,9

125,4

120,0

Voor de wijze, waarop uit de gemeten EMK-waarden (Eexp.) de beide grootheden Kxen K, berekend werden, en de manier, waarop met behulp der waarden Kx en Ks de theoretische .E-waarden
gevonden werden, zij verwezen naar VERVELDE (66). De grootheden Xi en Kt, ingevuld in verg.
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3.d.7,maken het dusmogelijk omvoor deonderzochtegewassenhet verband aan tegeventussen de
concentratiedereigenionenendepH.Infig.13 isdatverband grafisch weergegevenvoordegewassen
afzonderlijk. Debetekenisvandeuiteenlopendeliggingderlijnenwerdopbiz.33/34enbiz. 63 behandeld.
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Fig. 13. Concentratie der eigen ionen voor de in tabel'7 genoemde granen.De helling
der lijnen is eenmaat voor
de buffercapaciteit van de
wortelinhoud; het snijpunt
metdehorizontaleaslevert
de pH-waarde van het EP
op.
pH
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