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"Jaarboek"p.11

La InfluodedetranSo kajtergaslzoalproduktadodesproso
kajradlkarodeplurjara lolokajblanka trifoHo
G.C.Ennlk

Resumo
Posttrimonata seninterrompa kreskado larikoltojde sekamaterio dela
superteraj partojestis lasamaj6eplurjara lolokajblanka trifollo.La
produktadoderadlkojSetrlfoliokvantls subtiujcirkonstancojnurkvarono
de tiudelagramenaco.Lasproso-radikcproporcio.delanetranSlta lolodum
lakreskadovarlis de2,8 al1,4,tludetrifollokonstante plialtigis
proksimumede 1,5 al8.
Tergaslzo perD-D konsideiinde progresigis laradikoproduktadon de
plurjara loloentiu6iserio,sed tiokondukis alnurmalmulte pllalta
rikoltodela superteraj partoj, indikante plimalaltanaktivecondela
radlkaroenlagasizitajpotoj.Dumlatrimonata kreskperiodo tergasizone
havis Influonallaradikoproduktado detrifolio,sed iometeplialtigisla
superteranproduktadon,indikante iomete pliaktivanradikaron enlagasizitaj
potoj.
Kompareal seninterrompita kreskado dumla sama periodo,4-semajna
detranêoreduktis larikolton desekamaterio delolo kajtrifollo,sed tiun
dela trifollo plejmulte.Subtiujcirkonstancojlarikolto desekamaterio
de lasuperterajpartojde trlfolio kvantlsnurladuono de tiudelolo.Post
tranSado laradikokresko finigis 8eambatïspeclojgislasproso-radikoproporcio estisreestablita. Post trimonatojla supertera rikolto dela
trlfolio enlakomparpotojrapidemalpliigis,eblekaülzitedemalkonstruode
laradlkojfarterajmalsanigantoj,kiune povisestlkompensata farrelative
plialtaradikoproduktado. Tiokoincidis kunmalpliigodelasproso-radikoproporcio.
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"Jaarboek"p.19

Lainfluo delumlntensokajtemperaturoantaükajpost lakomenco
de lareprodukta fazoallakondutodeplurjara lolo
(Loliumperenne L.)

A.Kleinendorst kajA.Sonneveld
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"Jaarboek"p.31
Lakreskoeiklodeakvoplantoj
B.J.Hoogers

Enkonduko
Cela esplorojdeI.B.S.prilakemiabataloalplantkreskado enfosajoj,
igisdezlrlnde konllakreskoeiklondela speciojkiujkonslstlgaslafosaj"vegetacion.Tiokonduklsaldetala studokluankoraüdaüras.Kelkaj
provizorajkomunikojprila sekvatametodo kajla jamakirltajrezultojsekvas
6itie.
.
. . .
La studoestas limigita alla.naturakreskoeiklodeakvoplantojen
fosaJoj1-3m largajkajmaksimume80cmprofundaj. MezumelafosaJojestis
inventaratajenlongecode25m.Rilateallagradodehomogenecodela
vegetaciolalongecokelkfoje estis prenata pliaütmalpli.
Lanormala prizorgo dela fosajokajdelakampo enkiulafosajokuêas
havas influonalla fosajavegetacio.Enlaprizorgadola serherbigoestas
grava ero.Ankaû sefosajoestasnevere senherbigata,ôiukazeoniriparas
labordojnenprintempoadaùtuno.
Alia faktoro estasla sterkado.Sur gresejo onikutimedonasmineralan
sterkonkelkajn fojojnjare,nuntempe plejofte per centrifuga disjetilo.
Protio sterkerojvenasenla fosajon.Stalsterko ofteestaskonservata en
lagresejo prokiolaakvolokeestaspliriöigata kemie kajorganike.Tio
povashavi grandaninfluonallaflaOîrodela fosajo.Similapliriôigopovas
okazielintense paêtigatagresejo far sterkokajurino.
Fineankaiîfontadokajelmuelado influas lafosajanvegetacion.
Sangigojenlavegetacio sekvedekemiajbatalrimedojneestas traktitaj
entiu Giartikolo.
Rubrikado delaplantojtrovigantaj.enfosajoj
NeÔiujplantojkiujpovaska&ziproblemojn enfosajojapartenas alla
"veraj"akvoplantojau"-hidrofitoj.SEGAL (I965)donas detiujla sekvantan
difinon: "Akvoplantoj"estas plantojkiujpovas trairisiantutangeneran
ciklon,..se Siujvegetativajpartojestassubakvajauestas portatajdela
akvo,adplantojkiujnormale sinprezentas subakvaj, sed nurestas induïtataj
algenerado sel.liajvegetativajpartojmortas proelsekigo. Sagofolio
(Sagittaria sagittifolia L.)estaslautiuôidlfino neveraakvoplanto.
TiuSi "psetfdohidrofito"nome povasrestiplurajn jarojn subakva,sedtiam
ne ekfloras.En malprofunda akvo tarnenkrom lasubakvajrubandformaj
foliojankaüsagoformajsuperakvajfoliojestas formataj.
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Ankaülahelofitojneapartenasallaverajakvoplantoj.Helofitoj
radikas enlafundo,bed lafoliojkajla florarojsuper laakvo.Ekzemploj
estas:kano (Phragmites communis Trin.J,Öenanthe'aquatica (L.)Poir,butomo
Butomus umbellatusL.).
LaakvoplantojDENHASTOGkajSEGAL (1964)rubrikadas laulakreskaspektoj.
Cisube iliarubrikadoestas grandtrajte sekvata. Propraktikajkialojla
fadenalgojestasmeneiitajkielapartagrupo.
A.Kizofitoj,radikantajenlafundo
1.Stratiotoidoj,kun'somere grandparte superakvajverticiloj.Ekz. stratioto
(Stratiotesaloides L.).
2. Hymphaeldoj,kun flosantaj folioj.Ekz.nufaro (NupharluteumL.Sm.),
nimfeo (Mymphaeaalba L.), limnanto (Nymphoidespeltata (Gtnel.)0.
Kuntze), flosanta l:agoherbo(PotamogetonnatansL.).
'•j. Batrachiidoj,-kunsubakvaj.kajflosantajfolioj. Ekzemploj: platfrukta
kalitriho (CallitrichepiatyearpaKütz),batrahio (Ranunculus
aquatilisL.).

4*.Ëïödëïdöj"""
a. Potamidoj,longe elkreskintajtigojkunsimplajsubakvajfolioj.
Ekzemploj:elodeo (Elodea Michx), krispa lagoherbo (Potamogeton
crispus L.), brilalagoherbo (P.luoens L.), kresta lagoherbo (P.pec'tlnatusL.),'etalagoherbo (P.pusillus L.).
b. Myriophyllldoj,kun subakvaj fajnedividitaj folioj. Ekzemploj:
verticilamiriofilo (Myrlophyllumverticillatum L.)rigida batrahio
(Ranunculus circinatus Sibth.),marSahotonio (Hottonia palustrisL.).
c.Charidoj (vertieilalgoj).
... .
5. Isoetldoj,longajrizomojkunsur lanodojkronojdealenformaj folioj.
Ekzemplo:eleoharo (Eleocharis aclcularis (L.)R. et Sch.).
B. Pleustophytoj,flosantajkaj/aüêvebantaj,neradikantajenlafundo.
1.Lemnidoj,libère flosantaj.Ekzemploj:gibalemno (Lemnagibba L.),
.malgranda lemno (L,minor L.), multradika lemno (Spirodela polyrhiza (L.)
Schleiden),grandaazolo (Azolla filiculoidesLamk.)>nagforketo (Ricciocarpus natans (L.)Corda).
2.Rlcciellidoj,ivebantajplantetoj.Ekzemploj: trisulka lemno (Lemna
trisulca L,), akvoforketo (Riccia fluitans-L.).
3.Hydrocharidoj,kun flosantaj folioj.Ekzemplo:ranmordo (Hydrocharis
morsus-ranaeL.).
4.Ceratophyllidoj-,tvebantajiompligrandajplantoj.Ekzemploj:-dorna
ceratofilo (Ceratophyllumdemersum L.), vulgara vizikherbo (Utricularia
vulgarisL.).
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C.MalaltajplurSelajalgoj. Ekzemploj:Vaucheria,Spirogyra,Mougeotia,
Ulothrix,intestalgo (Enteroraorpha),akvoreto (Hydrodïctyonrétïcüïatum
(L.)Lagerheim)..
" .
Allaverajakvoplantojapartenasankaù"laplantojkiujestas fiksitaj
sur Stonoj,plantotigojkajaliajobjektoj.Ekzemploj:fontomusko (Fontinalis
antipyretica Hedw.).Tiujtielnotnataj"haptofitoj"estaslokigeblajantaö

ïa'rïzöfïtöjT
luspecio neSlam sendubeestasrizo-aüpleästofito.Ceelodeo,normale
rizofito,enlaaütunolatlgojigas fragilaj.Tutajsprosojderompigas,tiel
kelaplanto tempevivaskiel pleÄstofito.Tioankaiïvalidas prilakelkfoje
enlafruaprintempo flosantajtejmultajnradiketojn posedantajplantojdela
rigidabatrafiioV<ajprilatempe flosantajdumvintrantajorganojaüturionoj
devertloilamiriofilokajhotpnio.
Speeialajojprikelkajakvoplantoj
Platfrukta kalitrihoordinärerestasverda dumvintre.Ginetoléras
longdaüranfroston.
Elodeo povasdumvintripernefiksitaj,verdajsprosoj,sedankaiïkiel
kompleta planto.
Krispa lagoherbohavasunujaranrizomon.Ankaü!giformasvintroburgonojn,
kiujjamenla aùtunopovaselkreski gisfirmajplantojkaj.-tielenirila
vintron (CLASON,1964). La20-andeoktobro1965raultajplantojdekrispa
lagoherbo estis observatajenargila fojajoapudWageningen. Postdumonatoj
laamaso estis proksimumetriobliginta.
Krestalagoherbohavaslonganrizomonkajtuberetojnelkiujla sptoio
si'idisvolvlgasenlaprintempo (CLASON ,196t).
Etalagohe.-boformasvintroburgonojn (CLASON,1964).
Verticila niriofiloformas postla floradokuntiritajnsprosojnai?,
turionojn,per ciujgidumvintras.Enlaaûtunoiliapartigasdelair.ortanta
ti{,3,flosas le:i da tempokajtlamsurfundigas.Enlafrua printempo tiuj.
turionojrêvons3allasurfaoo,elkreskas,formasradikojn,surfundigasdenove,
fiksas sinen1akotokajdisvolvlgas alplenkreskajplantoj.
Larigida oatrafiiodisvolvasvintroburgonojnenlaakselojdelabrune
kolorifantajmertantajfolioj,kiujJamenlamalfrua somerogermaskajenla
vintroformasfreseverdajnSosojnkunlongajradikoj.Enlafrua printempo
la plantetoj,disigintajdelapatrinplanto,povasiriallasurfaco.Poste
ilidenove surfundigaskajradikas.'
Lavegetativa disvolvigodegibalemnodaùrasgismalfrueenlaaötuno.
Surlasuba flankoestaselpuêatajkunlanormalajankaù*plimalgrandaj,
verdaJdisketoj.Dumvintreonipovastrovisur lasurfacoapud lagrandajn
ankaümultajnmalgrandajndiskojn.
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Gibakajmultradika lemnojformas enlaaütunosenradlkajnmalhelkolorajn
diskojnkiujsurfundigas. Illburgonigasenla priritempokajrevenasalla
surfaco,kie.111disvolvigasalplenkreskajplantetoj.
Trisulka lemnopovasdumvlntrisurla fundo,sed ankaiïflosante.
De stratioto somere lafolistaplojgrandparte elstaras super laakvo.
Tarnenplenkreskajplantojpovasrestlkuêantajsurla fundo.Fiskaptistoj
nomas'-11in "moladipsako"prolamalrigidajfolioj.Enlaaütunola superla
akvoelstarantaj folipartojdela flosajtajfolistaplojmortaskajlalongaj
radikoj forputras. Plejofte lafolistaploj surfundigaskajdumvintrastie.
Enlaprintempolaantaüaüpost lavintro formigintajSosojkunla junaj
staploprimordiojelkreskas jekos'todelamaljunaj,kiujtiammortas.Dumvintras surlafundoankatfjunaj, sedantaülavintroplenkreskontaj plantoj,
kiujplukreskas enlaprintempo.Estasrimarkeblekemaljunajplantojde
stratioto enla frua printempo estaskovritajperverdajalgojChaetophora
elegans (Roth)AgardhkajC.in.^assata (Hudson)Hazen,dumlajunajplantoj
estas senaj.
Vulgara vezikherbo formas enlaaütunorondajn,dikajnturionojn(dumvintrajsprosoj)kiujsurfundigas.
Entlu6iartlkololavegetativa disvolvigoestasakcentita.La generativa
reproduktado delaakvoplantojspeciale povas est!grava cela Potamogetacoj
(lagoherboj).
La lnventaradodefosajvegetacloj
Porekkonilakreskooiklon de iuspecioensocletodeakvoplantoj,oni
devas kontlnueobservila disvolvigondeplimalpllhomogenajfosajvegetacioj,
nenur iatutan jaronsed ankatfdumkelkajjarcj.Tiookaisengranda nombro
da fosajojenla ôirkaÛode'Jageningen,enBetuweapud Opheusden,Kesteren
kajLienden,enLandodeMoseokajWaalapud BovenLeeuwen,enPrislandoapud
Heerenveen,enKrimpenerwaard apud Berkenwoude,enLopikerwaard apud Willige
LangerakkajenlaEem-poT.dero.
LaÔeestantajspeoiojestasmenoiitajenlasinsekvode p.9> D eSlu
speciolagradodela.fundokovro estas taksita enprocentojkajesprimita en
la sekvanta skalo:
netrovita '
H- =35-^5.
: =nalpli oi1$
5=^5-55$
+ =1-5$
. 6=55-65^
1 =5-15*
'.7 =65-755Ï
2 =15-25$
8=75-90%
3=25-35?i
9=90-lOOf.
TiuSiskalo estastutekunmetlta elsimplajsimboloj,kiujestasfacile
utiligeblajen tempotabelo.Tiatabeloestasarangita tièl:supfelamonatoj
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estasmenciitajper ilia komencalitero.Sub tiovenaslakovrogradojdela
specloj,maldekstre nomitaj. PorSiuspeciohorizontala vieodasimboloj
indikasladisvolvigon enla irodela jaro.Normalenidonisunu ciferon
enmonato.Seeniumonatoneestasobservita lakoncerna lok»restasmaplena.
Floradoestasmenciita pergrase presita simbolo. FosaJsenherbigoestas
markita pervertlkala strekoaüper '.Tiodoindikaskelancrmaladisvolvigo
delavegetacio estasperturbita.
.-..Akvoplantojpovas trovigien tavoloj: surlafundo,Sela surfaco kaj
intere.EnSiujtiujtavoloj'Sluspeciopovasatinglkovrogradon9.Dopovas
okazike lasumode lakovrogradojmultesuperas100$ (aülanombron9).
Priparolo dekelkajrezultoj
Cimalsuprelapligravajrezultojde tiuSiesploro estas priparolitaj
helpede-kelkajtempotabeloj.Entiujgeneralenurtiujspeciojestasnotnitaj
kiujenlairodelasezonericevis pliol+.
Hottonia palustris (tabelo 1)déterminasplenelaaspektonde tiufosajvegetacio dumlavintrokajla frua printempo.Enjunio,tujantaSlaunua
senherbigo,Hottonia fortemalplligaskajgrave pliigas Callitriche platycarpa.
Senherbigo entiuperiodo Hottonia verêajneneboneakceptas.
Rimarkebla estas laalterna amasaaperodelafadenalgojUlothrix,
Mougeotia kajSpirogyra. Nurpost launua senherbigodisvolvigasLemna
trisulca,L.gibbakajSpirogyra.
Entabelo2nividas keHottonia disvolvigasplimalfrue olenla
vegetaciodetabelo1kajankaûeltenas plilonge,dumElodea enlakomenco
malpliigas. Postlaunua senherbigoElodea fortesin disvastigas.Hottonia
malpli suferasdetiuSiunua senherbigo olenla fosajodetabelo1.
Rimarkebla estis laapero delaverda algoTetraspora lubrica enaùgusto.
TiuSispeciomalaperissamerapide kielgiaperis.
Entabelo 3nividaskeElodea iompost iomdonas sianlokonal
Ranunculus circinatus,kiunormalehavas sianmaksimumankreskonenla
printempo,sed verSajnenurmalfrue disvolvigas prolaSeesto deElodea.R.
circinatusrestasgismalfrue enoktobrorlmarkeblevlglakajflorasde Junio
gislasenherbigo.
Ella fosajvegetacio,donita entabelo 4,Callitriche platycarpa kaj
Hottonia palustris determinislavintranaspekton.Gisenaprilo tiujspecioj
sin tenasenekvilibro.Enmajolaviglecode Hottonia malpliigas kajgi
restas surla fonogismalfrueenlaaütuno. Neanta5en.decembrogirekomencas
disvolvigi pliforte. Postlamalprogreso deHottoniaenmajoCallitriche plene
ekregas. Postlasenherbigoenla finodejulioCallitricherestarigas siniom
post iomkajtiamankaüEleocharis acicularisaperas.Ulothrlx,frueaperanta
fadenalgo,enmartoestasbonereprezentita,sed enapriloreemalaperinta.Ne
antaùdecembro gidenoveestasobservita.
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iîntabelo 5nividas Potaraogetonpuslllus jam frueokupi superreganlokon,
sed en julio tiuSispecio pasas siankulminon.Tiamvenas Ranunculus circinatus
kajVaucheria.R.circinatus aspektas malhelpatadeVaucherioensiakresko.
La fosajvegetaciomontrita entabelo 6,disvolvigis en1965tute.alieol
en196'+.En1964-komence Potaraogetonpusiilus estis superrega.Klam tiuspecio
denaturemalaperlsen julio,Elodea nuttallii eksplode disvolvigis.Intensa
senherbigo enla fino deoktobroenkondukis tute aliandisvolvigon.Ninome
vidas,keekdemajo Potamogeton pusiilus kajRanunculus circinatus estasla
plejgravajspeclojdumkelkajmonatoj, tenantajunulaalianenekvilibro.En
augustetamensinsekveR. circinatus kaj P.pusiilusmalprosperas kajekregas
Ceratophyllum demersum. KetiuSispecioen196*1okupisplimodestanlokon,
verlajnehavas siankaÄzonenla fortakonkuro deElodeo, P.pusiilus kajla
fadenalgo Cladophora.TiuSialgotie SienI965preskaûnepluesti-s"observata.
Entabelo7 nividas keElodea donas sianlokonal Potamogetonpusiilus.
Generale P.pusiilus atingas pli rue sianmaksimankreskonolElodea.Krome.
lakreskmanierodelaunua ludasgravanrolon. Komence P.pusiilus kreskasvertikale supren.Atingintela surfaconlarelative longajmallargajfollo.jsin
etendas surlasurfacokajtiam forkaptasmultanlumon.
Ankaiïtie SiCeratophyllum demersumdéterminaslaaiïtunanaspekton.
Spirodela polyrhiza neantaüaügustotrovigisengrandajkvaotoj. TiuSi
speciohavas siajndumvintrajnorganojn surla fundo.Ladisvolvigo detiuj
ofteestasmalhelpata deabunda plantkresko supre.Setiuforfalas,Spirodela
subitepovassindisvastigi.
ElambaÄantaüajtabelojevidentigas,ke nur unusola observo estasnepre
nesufiSa pordonikarakterizon de lufosajvegetacio.EnambafSkazojla
printempavegetacio estas tutealia oltiuenlaaiîtuno.Krome sekve deintertempa senherbigo speciojpovasdisvoivigikiujneSeestis pli frueaukiujne
estis observitajprolaabundakresko.
Entabelo8estasrimarkeblekelafortadisvolvigodelaspeciojLemna
trisulca,L.gibba kajSpirodela koincidas kunlamelaperode Potamogeton
cris.puskaj P.pusiilus.
Entabelo9,kiukoncernas dunajbarajn fosajojndumperiodo deunukaj
duona jaro,nividaskelafadenalgojCladophora kajVaucheria alternaskiel
superreganta specio.
KialenfosajoAElodeanuttalliienI965netrovlgisestasnerespondita
demando.Ûetere tiuSispeciodlsvolvlgastieSimalfrue,samekiel Spirodela
polyrhiza en fosajoB.
Tabelo10donas lakreskociklon de12 fosajplantoj. PriSiuspecio tiu
clklo estas observita enHau"5arbitraJ fosajoj.Kiel ladisvolvigo deSiu
speciorilatas kuntiude laaliajpartoprenantajdelakoncerna fosajvegetacio
kompreneble neestaskonkludeble eltiuSitabelo.Ankaûjefosa^olaobservoj
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ofteestas,nekompletaj.Tiel ekz.mankastromultajobservojenlaunuaj
monatojdelajaro,tielke labildo,kiunlatabel donas,posteverSajnedevos
estlkorektata.De tlokionunestaskonata,tlu61tabelodonasbonansuperrigardon.
Lemna trisulca,Callitriohe polycarpa,Hottonla palustris kajRanunculus
circinatusgenerale estas fruajkreskantoj,Spïrodeïa poïyrnïzakaj
Hydrocharlsmorsus-ranaemaie nepremalfruaj.Laallajspeciojplimalpll
okupas interanlokon.KvankamCeratophyllumkajElodea kelkfoje povasestl
disvolvigintajjam frueenla jaro,niplejoftevidas ilianmaksimumankreskon
plimalfrueenlasezono.Enobservojde1966Myriophyllumvertlcillatum
evidentigas frua specio.La9 - a nd e martolaturlonojdetiuSispeciojam
estis elkreskintajalkonsiderindajplantoj.
Resumo
La problemojkoncerne laketnianregadondeakvoplantojenfosajojkondu!-is
alesploroj priladisvolvigodelaplejgravajspeciojtrala jaro.Lasuperrigardo,tnetodojdekolektadodeinformojenlakamparokajreprezentado dela
rezultojestas traktitaj. Pluraj "tempo-tabeloj"ilustras ladisvolvigonkaj
laêangigojndelavegetacio dediversaj fosajoj,kajspeciala tabelo10donas
lavivociklon de12akvoplantoj,6iuen4aü5 fosajoj.Vertikalajlinioj
montras kiatnla fosajojestis senherbigatajkajgrasa presokiamla specioj
floris.(KundektabelojprilakovrogradodelaplejgravajspeciojenlaIro
dela jaroendiversajfosajojkajkunbibliografio.)
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"Jaarboek"p.4-1
Labremsado deCOp-sorbokajtranspiradode
fazeolplantoj fardikvato kajsimetono
J.L.P.vanOorschot

Resumo
Laapllkodedikvatoallaradikoj, foliojau"petiolojde fazeolplantoj
kaûziskonsiderindanmalplligondeCÛ2-sorbokajmalpligrandajninfluojnal
transpirado.SimilajkvantojdasimetonoZiometemalpli eflkaj. Larelativa
bremsadodeC0?-sorbo postaplikodedikvatoallafoliojestis preskadégala
6ediversajlumintensoj.Kontrastealsimetonorapidadisvolvigo desimptomoj
estisobservata 6edikvato.Samtempaaplikodedikvatokajsimetono subpremis
ladisvolvigondesimptomoj,sed labremsadodeC02~sorboestis pligranda
ol6eunueltiujherbicidoj,aparteaplikitaj.
/
£ estis

-l7
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"Jaarboek"p.51
La Influode nitrogennutrado alladistribue)
deasimllaffojSeprlntempa sekalo
A.J.vanOs

Resumo
Malfrue en196^poteksperimento estis farata priprlntempa sekalo8e
diversajnitrogenprovizadojporstudiladistribuon denetajfotoslntezajoj.VAN
DESANDEBAKHUYZEN (1937a,b, 19lj0) konstatis keladistribuocfelasintezajojalla
plantorganojestas konstanta dumunudisvolviga stadio,same subkonstantaj
kondiSojkiel sur lakampo. EnliajeksperimentojSetritiko subkonstantaj
kondiSoj (1957a)latransiro al sekvantajstadiojkoincidis kunlaekkreskode
novajorganoj (êalmoj, spikoj). Lastadiojde§almadokajspikado estasstadioj
dekonstanta distribue,studitajSitie Seprlntempa sekalo.
Jenkelkajeksperimentajinformoj: semadola4-andeadg.,aperola 7-an
deaXg.Launua specimenado okazic la4-ande septembre Foliajvaginojkaj
êalmojestiskombinataj. La figuroj1,6,7kaj8montras ladistribuon deseka
materio;lakonkludojestas:
1)Seneokazas nitrogenmanko,konstanta distribuo defotosintezajojalla
organojde laSefêalmo okazas dum talmadokajspikado,dumaliajêalmojSeestas.
2)Kiamla foliojestas plenkreskintaj,la spikodumspikado nerioevasSiujn
fotosintezajojntransportitajnantaûealla folioj, sed ankaälasalmorioevas
parton.
3)Evidente nitrogenmalsato dum spikadokaiizasnovandistribuon delanetaj
fotosintezajoj.Tiamla spikorioevas pligrandanparton delanetajfotosintezajojkajla partode la foliojestasnegativa.
Larilatoj inter sekamaterio,fre&pezokajnitrogenenhavoenladiversaj
organojkajla tuta sprosoestas prezentitajenfiguroj2,3, k kaj5.Lajena
povasestlkonkludata:
k) Okazas êangigo enladistribuo de sekamaterio dum spikado,kiam la nitrogeno
estaselSerpita.Redistribuo okazas,nitrogeno ella foliojestas transportata
allaspiko.

- 18
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"Jaarboek"p.67
Rekreskodegreso
L.Sibma

Resumo
Ellarezultojde3el4eksperimentojprimaksimuma produktadodeseka
materio dum lasezono8efermitajgresvegetacioj,triprecipajkonkludoj
povas est!farataj:
1)Enôiujeksperimentojlarapideco dela produktado desekamaterio enla
printempo estis ioraeteplialta olla teoriarapidecokalkulita elinformoj
prilalumintenso,sed giestis iomplimalata enladuaduono dela
kresksezon-osenevidenta kaÄzo.
2)Laefikecodeladonita nitrogenoestis plialtaenlaprintempokajmalpliigiskunlaprogresanta sezono.Lanitrogehbezonoestis taksata pertenado
delanitrogenhavosurmlnimuma nivelode100me.jekgdasekamaterio.
3)Lalongodelaunua kreskperiodo negraveefikis latutanproduktadonde
sekamaterio tra latutakresksezono.
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"Jaarboek"p.73

Sulfidojenrumenfluidajodebovlnojrilate al lanutrajo
kajiliajeblajinfluojallakuprometabolismo
Maria S.H.Bosman
Resumo
Piiajinformojestiskolektatajprisuifidoformigo enlarumenode
paêtigantajbov-nojrilate allakemiakonsistodelanutrajo.
Estaskons;atitekealdono deaminacidojenhavantaj sulfuronalrumenfluidajomulte pliigasenvitroHgS-formi§on,kioneokazasSealdonode
neorganikaSO;,.
Alte digestebla kruda proteino konblnitakunmalaltaamelekvivalento
pliigas lasulfurenhavecon derumenfluidajodepaêtigantajbovinojkajgian
taganvariadon.Sub tiujclrkonstancojlaebleco por formigodemalbone
utiligebla CuSkreskos.
Laureoenhaveeodela sangorilateal latroodeorganika sulfuroenla
rumeno estasdiskutita.Alta ureoenhaveeoenlasangokoincidantekungranda
troodeorganika sulfuro enlarumeno povasestikonsiderata ihdiki:1)la
Seestondealtajkoncentritecojde sulfido enlarumenokaj2)la evidentecon
- 19-

dekupromanko enlabesto.
•Eleksperimentojenvitroestaskompreneble kealtajenhavecojdenltrato
enlanutrajosubpreraastranltritola formigondeH^Senlaruraeno.
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"Jaarboek"p.79
Lipldfrakc.iojennutrajokajfeka^okaj111a
evidentadigestebleco6ebovlno.1

Vf.B.DeijskajCatharlnaL.Harberts
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"Jaarboek"p.91

Altnombrajgrasacidojenlanutrajokaj111akunlaboro6e
laokazodehipomagneziemioenlapaStejo
J.Wind,W.B..Deljs kajA.Kemp
Enkonduko
Esploro prlgreskonsistoj,malfavore influantajlamagnezimastrumadonde
bovoj,montrlskromlakvantondamangita nutromagnezlo (determlnita farla
kvantodanutrajokajgia Mg-enhaveco)la "dlsponeblecon"au "utlllgeblecon"
delamagneziokielesenca faktoro (ROOKk.a. 1958;KEMPk.a. 1961). TluSi
faktorosinmanifestas entiokevaria,sed plimalpligranda gisgranda procento
(inter67kaj95$)'delanutrajmâgnezioaperasenla fekajo.TluSipartodo
estasnedisponebla (flziologledirite "êajnenedlsponebla",Sargltarnentempe
povasestipartoprenlnta enlakorpoprccesoj)porvlvofunkcioj,kiujfinesin
montraskielekskreciadod••; Mgenlalo'.ctokajlaurinokajkiel tenado,formado
(retencio)aupriuzado (de.)lecio)delakorpostoko.
Porindikiaran|ojnkmtraühipotnEgneziemlokonodela faktorojdeterminantajladlsponeblecondema.;nezioenlanutrajoestas specialeutlla.Jam
evidentigis laK-enhaveco tajlaN-enhsvecoengresotiajfaktoroj. Cartion
koncernassamtempe lakresicofaktorojndc lagreso,tiujenhavecojnelaùvole
estas êangeblaj. Pluaklarigo prilacü.tigodedlferencojendisponeblecoeble
povasmalkaSialiajneblojnpor favore influi ladlsponeblecon.
Konsiderante kaüzojndemalpligranda disponebleco demagnezio,ünuel la
aStoroj(WIND)renkontismenciojn,i.a. enlamedicina literature keMgpovas
formlkungrasacidojsapojnsolveblajnenakvokajfiziologiemalmulteefikajn.
Tiujaferojaspektlskapablajliveri punktojndesuflcàgraveco porkolekti
informojnellaliteraturo kajporkompletigltiujnkunpropramaterlalo. Pri
tiomalsupre ioestaskomunikita.
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Literaturlnformojprigrasacido-magnezio-interagoj
PrilakondutodelipidojSeherbivorojmulta estas konata.'GARTON (i960)
pritiodonlsresumon. PriladlgesteblecoSeherbivoroj,doankaü 6ebovoj,
iakonoankoraü estas nekompleta,partebazita ankaüsurmalgustajanalizteknlkoj.Determinado ciekruda protëino ennutrajo/sed ankaüSefekajo,gravan
frakciondanetiomekstrakteblajlipidoj. Ôar tiuSifrakcio efektiveestas
koncernanta ladigestproceson, oni tielakiras neverajn digestkoeficientojn
(BLOM 1962). Tarnenekzistas fidindajmenciojdemalpliiginta dlgesteblecode
lipidojlaiHezure ke ianutrajoenhavas plidaduvalentajelementojCakaj
Mg (CHENGk.a.19^9; FETTERSON1964), Sekiooniankaümontras allaformigo
denesolveblajgrasacidaj saiojde CakajMg.
Prilahomo oniestasplibone informitaprilalipidojenlafekajo.
FOWWEATHER'(19.26)donas lasekvantajnanglajn ciferojnkielmezumojnde84normalajplenkreskuloj.
Jela taga fekajkvantode25-J2gtio-6i signifasmezumon de4gis5
gda grasacidojen iaforme Taga ekskreoiodeplioldifinita kvanto da graso,
prikiuoniuzas plimalplidivergajnlimojndepr.6gis7g,estas
priskribita kiel steatoreo (=grasfekado). Car lataga graskomsumo enla
periodo,kiunkoncernas lacelitajanalizoj,verêajne estismezume pliol
100gjepersono,ladigestkoeficientodelagrasacidojevidentigas alta,pr.
93/J-Kemalgraütiolagrasacido-enhaveco deia fekajoestas plimalplialta,
estas fundite surlaankaüalta digestebleco de laresto dela sekamaterio.
La sapojenla fekajoSefe estas Ca-kajMg-sapoj,kiujneestas••
solveblajenakvo.'Ke lagrasacidoj povas perturbi la Ca-kajMg-provizadon,
evidentigas el obaervojprimetabolisma deviodelahomo',kiuSe infanoj
estas konata kiel celiakioksjSeplenkreskulojkiel la jamnomitasteatoreo.
Cetiolagrasojestasmalbone digestitajkajaperas enla fekajo.VANDE
KAï'IEHkajUEIJERS (1962)montras allakoincidanta perturbo enla kalciosorbado
sekvede tioketnultakalcic perdigaskunlafekajokiel nesolvebla sapo. Pri
Mgilineparolas,sed kazojestasmenciitaj (BALINTkajHIRSCHOWITZI962)
kiehlpomagneziemioaperiskajankaükazo (GOLDMANk.a.i960)deceliakiokun
tetanio,kiunereagis je injektojper Ca,dumMgSO^tujdonis.malpezigon.
Eneksperimentojkunratoj (CHENGI9U9)lakvantoda sapojenla fekajo
evidentigis efektive pligrandaol lagrasacidoenlaporciumo estis pilalta,
ladigestebleco delagrasojmalplialta kajlaCa-kajMg-enhavecöjdela
nutrajo plialtaj. La plejgranöakvantoda sapoestistrovlta.Senutradoper
grasojkunfandpunkto iom super 50°C.6emalplialta fandpunkto ladigestebleco
estas tiomalta,ke estasmalmulta:ökazo por sapoformigo. Fandpunkto de70C
(tristearino)jesdonasmalplialtan digesteblecon,sed prolamalaltagrado
de jonizode stearinacido nemult.ansapon,tarnenmultannemalkonstruitan
grason.
_21_
/ per senpera ekstrakto peretero,neglektas Sekrudajnutrajoj,

Larolodegraso celamagnezimastrumadode labovo evidentigasel
komunikajodeBROUWER k.a. (194-5),kiujaldone nutrlsenlaaütunolaktobovinojnenlapaêtejoper pr.500gda koprao je tagokunla -efektive atingitaceloekhavlplifirmanbuteronellaakirita lakto. Perlakoprao kunpliol
60)J dagrasoonidlsponigispr. ilj gdakroma graso jebesto je-tago (ne8iuj
bestojmangislatutan500g'n).Koraencenovembrondela 9kromnutritajbestoj
2 ekhavis tetanion,dumSelanekromnutr.itajbestojneokazis tiajperturboj.
Ilineakiris pozitivanrespondonallademando Sulakoprao de tioestisla
kaüzo, precipe ôarilinur dlsponigis priciferojde sangoesploro priCa,kiun
onitiam jugis indika portetanio,kajtiujnemontrismalpliigonde-enhaveco.
Estasmultspecajliteraturmenclojke greso,lanutrajo6"ekiuokazasla
pllmulto dekazojdehipomagneziemio, enhavas neneglekteblan kvantondagraso
kajdo grasacidoj porlabestoj. TiujestaskolektitajdeBLOM (1962),alkies
superrigardo nipovasmontrikoncerne laeksterlandan iiteraturon. Rrinederlanda frusoraeragresoBROUUER (194-4)trovis ehaveoojnde1,15 gis J>&9ïï da
grasacidojenlasekamaterio,8ekiostrikta rilato evidentlgiskunlaNenhaveco.Jupli lagresomaljunigis,desplilaenhavecojde Hkajde
grasacidojmalpliigis,ûekiula jodnombrode tiujgrasacidojmalsupreniris
de196gis 164-,BLOM (1962)trovis 3,21;J'dagrasacidojenla seka materiode
aütungreso.
Tiajinformojkondukis unue laatentonallakemia determinadokaj
frakciigo de lagrasacidojengreso kajbovfekajo.Lafine sekvata metodo
estas resuraitafarDEIJSkajIMMINK (1966). Ladeterminitajtotalajenhavecoj
daaltnombrajgrasacidoj,far.DEIJSk.a. (1965)kajIMMINKk.a. (1965)(post
senpera sapigo.delaelirmaterio)enhavas kromlaliberajgrasacidojkajsapoj
ankad la cir-grasacidojn.Enlalastenomita publikigajo trigresspecimenoj
estasmenciitajkunresp. I'll,14-7kajl8ome.daaltnombrajgrasacidojjekg
dasekamaterio.Kiel aldonajonimencias keternisprimalfrusomera kajaùtuna
greso de1964kunresp.18,8,21,4kaj25,4>ida kruda proteino.Kielgranda
estas ladeviajojevidentigas eliliaj27specimenoj,prenitajtralatutasezonode2parceloj.dagresejo,kunenhavecojde totalojgrasacidoj interll6
kaj227me.jekgda sekamaterio kajmontrantajankaüstriktanrilatonkun
laenhavecojdekruda proteino,variantajde13,4gis 50/o.Elduodanepublikigitajobservojevidentigas,ke proksimume 1/5 da tiujgrasacidojdevenasel
clroj, tielke entiuj27specimenojlaenhavecojdeglicerido-grasacidoj,
kalkulite laÄekvivalenta pezode280,veriajneestis inter2,6 kaj5,1/=en
la sekamaterio.DEIJSk.a. (I966)nomasenresumo de informojpri frakcioj
kajkarakterodegreslipidoj,ankorau2specimenojndaautungresokun 2,95
kaj2,99^dagrasacidoj (ekskl. ciro-gra.sacidoj)enlasekamaterio.Ili
atentigas kela jodnombrodelagrasacidoj infreêagreso preskatïakordaskun
tiude linoleo.Fojno enhavasrimarkindemalplidalipidoj. Siestas
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rikoltata enrelativemalfruakreskstadio delagreso,kajdumla sekigokaj
konservado evidentigasmalaperl parto de lagrasaoidojkiel tiajella
materialo.Laakirproceso ankaünelasaslakarakterondelagrasaoidoj
netuêita;illevidenti§as/en fojnomulteraalplialtanjodnombronolengreso.
Ciujtiujinformojmontras,ke tagporciumo da freêagreso sur intensa
paêtentreprenopovas signifipor labestodozon da "gresoleo"enla12-15kg
da sekamateriokunsamemulte dagrasaoido kielen330-800gdalinoleo.
Kelkajgrasacido-analizojenbovfekajokajlamagnezistatodelabestoj
Porproviunuan,simplanhipotezon kepligrandigita ekskreciode
grasaoidoj "kuntiras"plidaMgkunla fekajokajtielmalgrandigasla
disponeblecon deMg,niserôrigardis prikazojenkiujdiferencoen
grasacidenhavoenla fekajopovis estiekspektata kajenkiujlamagneziostato
delabestojpovis estidaùre observata.Tiajokazojsinprezentis Seduoda
eksperimtrtoj,kiujn farisprof.ing.S. Iwema (sekcioBestnutradodela
AgrikuituraUniversitato)disponigante bestangrasonalbovoj
Eneksperimento enlavi'ntrode1963/196^lakoncentrita nutrajodonita
krom fojno ce2bovinojparte estis anstataüigata perbesta graso.Lagrasdozo
enantaüperlodode25 tagojiompost iomestis plialtigitaal1000gjetago
jebesto. Pliaplialtigo delagrasporciumodumkelkajtagojkondukisal
mangmalfacilajoj,tielke:post tiodum l8tagojladozorestistenataje
1000g.Ekstrakto pereterode sekigitajfeka^specimenojmontrispliigintan
enhavecondekruda proteino en.la sekamaterio dela fekajo jammallonge-post
lakomencode laantaiïperiodo,kunkroma pliigoenlatempodelaatingode
la plejalta taga grasdonajo. Posttiomalpliigislaenhaveco dekruda graso,
eôiommalsuper lanivelodeantaülaeksperimento.Laütiumanierode
determinadofine IOJ0deladonita graso estis trovita enla fekajo.Aspektis
..keladigestado sinadaptaskuniomdamalfruigoalladonadodelafremda
graso.Entiu intervalookazas plifortigita ekskrecio kunla fekajo.Ôartiu
analizmetodolasasrimarkindajnkvantojn dagrasaoidoj i.a.en sapoj,ne
determinitaj,Sirkaüiafinodelaprovperiodo estisanalizata deSiubovinó
ankaümiksita specimenolaù1lametodode IMMINKk.a. (1965).Estis trovitaj
2)
enme.da grasaoidoj je100gda sekamaterio:liberajgrasaoidoj19.1kaj
11,6,nemalkonstruitajgrasoj6,8 kaj7,0,sapoj55>7kaj1^,6kajdototale
dagrasaoidoj6l,6kaj33,2,la ciferojrespektive debovino1kaj2.Do
1)Nivolonte dankasalprof.Iwema kajsinjorojnY,vander HoningkajC.
Wiersma,Siutage prizorgintajlaeksperimentojn,prolaoferita okazopor
observado*
2)Kle Plimalsupre samekiel tie Siestas nomatajgrasaoidoj,estascelita:
altnombrajgrasaoidojkajiliajderivajojkutime esprimitajkielme.da
acido.
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L ekhavi

1)

estis pliol 10;Jdanedigesüi^a graso. Perlakolekïltajciferojni
alproksimige poviskalkulike 6ebovino 1pr.p2JokajOebovino2 pr. 50,Jda
enla p.orclumo trovigantajgrasacidojestasretrovitajenla fekajo.Tiajn
isidividuajndiferencojn enlagrasforlaboradonirenkontos pli.Hunestas
interese kelaMg-enhavecoenla sangosero Sebovino2estis plialtadumla
tuta daürode laeksperlmentokajmalplivarus (valoroj inter2,1^kaj2,6^
mg/i)olSebovino 1 (valorojinter1,1;Jkaj2,0^mg>c,Sekiolaplejmalata
valoro okazlskelkajtagojpostklam lagrasdonado estis atinginta laplej
altannivelon,dum post tiookazisrestarigo dela enhaveco,kvankam neplene).
Enlavintro deI9SI/196;)laduakonforma eksperimento estis farata,•nunSe
10bestoj,kiijpostiom-post-ioma pligrandigitagrasdonadodumantaüperiodo,
finedum Sefperiodo de8semajnojricevis750gdagraso jebesto jetago.
Estis SetiuSieksperimento ankaü10komparajbestoj. La fekajanalizojliveris
la informojnde tabelo2.
Lafrakcio dela sapojreagas plejklare allagrasdonado,tiude laliberaj
grasacidojankaiïrimarkeble.Ankaünunokazasnalfruigintaadaptigodela
digestadoallagrasdonado,alla finodelaeksperimento javenasmalpli
grandajgrasaoidokvantoj enlafekajoolenlakomenco.Evidentigisdiferencoj
inter labestojenla forlaborado delagraso;tielestas la ciferojallafino
dela eksperimentomezumojdela sekvantaj intervaloj:totalajgrasacidoj92,6
[:ß,l -l6l,3)sapoj99,b (17,9- 100,0), nemalkonstruita graso 90,0 (?1,7Il3,j), totalajgrasacidoj282,1 (169,;)-176,1). LaMg-enhaveco delafekajo
aspektas igiplialta Selaprovbestoj olSeiakomparbestoj. De l)ellaprovbestojkaj2ellakomparbestojperiodeestasesplorata sangospecimenopriMgkajCa-enhaveco.Ekdelakomenco delaSefperiodo lamezuma seromagnezienhaveco
malpliigisdela provbestojsubtiude lakomparbestoj,Sekiola ciferojSela
finodelaprovperiodo estisresp.:2,02 mg>ikaj2,68mg>o.Laplejforte reaganta
provbestomalpliigis gisl,5i>ngja,La Ca-enhavecojdela sangosero nerimarkeble
reagis.
Alia okazopor observi laevoluöjndegrasacidoj,Sitiunfojonenfreêa
paêtejagreso,sin .prezentis.Se,paêteksperimentoj,kiujnunuellaaütoroj
prenas (KEMP)porobservi efikojndemagnezisterkadode sablogresejo alla
aperodehipomagneziemio.EnlaprintempodeI96Ilaenhavecojdegrasacidoj
enla fekajokajlamagnizienhavecoj enlasangosero Sekvarodabovinojestis
periode observatajantaükajpostla transirodelastaloallapattejo,kiu
okazis,1a27-andeaprilo.Ekdêtiudatoréguledubestojestis pastitajsur
1)EntiuSikazokajankaü plimalsupre promallongeco nomita "êajne
nedigestita".
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parcelokun jarepliolsufiSa Mg-sterko ("altaMg"-)kajladualiajsur
najbara,oetereegalvaiora parcelo,kuntremalriüa Mg-sterko ("malaltaMg").
La2-an kajla9-an demajo laduduopojestls igatajdelaunuaalladua
Mg-nivelo,portirmilasur "malalta Mg"paêtigantajbestojantaüfatale
malaltajsangomagnezienhavecoj,kio sukcesis.Ekdela26-a demajo labestoj
kune-ëstls pa&titajdetempo altemposuraliajparceloj.
La observoje's'tisfaratajkunmallongajintervalojenlaunuajpastosemajnoj, rigardeallaentiutempo ekspektita hipomagneziemio.Antaüekajposte,
tiookazis plidise,pliposte enla sezonokelkfoje nurSekelkajbestoj.
Fig.làd'onaslaenhaveeojndetotala gràsacidoenlanutrajokajenlafekajo
enla irode latempo,Sekioprila fekajokrom lamezumojankaöla intervalo
interambaüekstremöjestasmenciitaj,Sardenoveestis grandaj individuàj
diferencoj.Pig.lbdonaslavalorojndela Mg-enhavecoj de.lasàrigosero.
apartenantajSelavalorojde fig.la,ankatfkielmezumo.jkunla intervalo..•
Estumemo:Igiteke tiuSiintervalo estas pligrandigita Sela'observojdela
29-adeaprilogisla13-ademajo inkl. sekvededividadode lagrupoda
bestojinterdunivelojdemagnezisterkado.
Laekhavita bildomontras,ke6ela transiroaila paêtejolagrasacida
enhaveoodelanutrajosumis pliolladuoblodetiuenlastalo.Laenhaveco
plue retróirismalrapide,same sub influodelamalpliigo dela N-donadoal
lagreso surlakoncerna pattejokiel delaprogresodela sezono. Pliagigo
delagresover§aj.nenemulteestiskontribuinta allamalpliigo,Sarglne
ekhavis okazonlongigi.La iom-post-ioma irodelagrasacidenhaveco kelkajn
fojojnestis interrompata sekvedetlokelabestojestis paêtiÇajsuralle
traktitajparceloj.
.-.•:..
Escepteenlaspecimenojdela5-a,la8-a kajla12-ademajola
grasacida enhaveco dela fekajoestis sameenlastalokiel,enlapa§tejo
iom plialta olenla nutrajo,tielkeladigestebleco delagrasacidoj.
evidentigis iom plimalalta oldelasekamaterioentute.Tiovalidas por .
lamezumode k bestoj,Ûar indivldue ilitnontrissistemajndiferencojnenla
digesto delagrasacidoj.Gelafekajajspecimenojdela5-a» 8-a kaj12-a
demajo,dodeladua semajnodela paêtigado,lagrasacida enhavecodela
fekajoestis ekstreme alta,dum tiudelagreso jamestistnalplliganta.En
tiuperiodo ladigestebleco delagrasacidojdoaspektismulte plimalbona.
Carmalpliigo delagrasdigestado enmomentokelabestojjamrestadas
kelkajntagojnenlapattejo,estasmaifacile eksplikebla,o'nipreskaüdevas
pensikelaekskreciadodeendogena gràsacidoestas forte pliiginta dum
kelka tempo.Cuestasebleke labestonepovasadaptipersiametabolismo
lasubitanriSangrasacidsorbon kajkomencas forlaborila
akumuligantajn
gràsacidojnpostkelkatempo'enlafekajo?Tiuneceseco evidente sinmontras
nurmallongan tempon,garjampostkelkajsemajnojlaenhavecoestisreturninta
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alla jammencilta nivelo,kiuestisiomplialta olenlanutrajo.Tiamtio
estas konforme alkioSeplifruepriskribitajdisponigeksperimentojestas
mencilta kiel "adaptigoallametabolismo".
La iromontrita enfig.ladelagrasacidenhavecoenlafekajoankaiï•.
prezentas laproksimuman irondelaenhaveoodela sapo,ekskrecilta kunla.
fekajo,seonimultipl.ikas la ciferojnsurlaordlnatoperl/3.Tiodevenasde
tiokeenla stalosamekiel enlapattejo,ankaiïenlaperiododeforta
ekskreciodegrasacidajkomponentoj,generalel/jdelagrasacidojtrovlgisen
la feicajokielsapo,apud 1/3 kielnemalkonstruita graso,kvankam ekzistas
sufiSedavariajodespecimenoal specimeno.uninunpovas sindemandi,Su.
tangojenlakvantodaekskreciita sapohaviskonformajnsekvojnporla
magneziekskreoiado kunla fekajokajdoankaöporlamagneziprovizado dela
bestoj. Porjugitionlagisnundonitajenhavecinformojdevasestitransformatajenabsolutajkvantoj.Onipovasasertllafekajproduktadonenla staloje
besto jetagolaÄlaspertoestasmalprecize4kgda sekamaterio,kiokavïzas
ketagepr.4x 40 =l6ome.da grasacidojkiel sapo foriras kunlafekaJo..Ce
printempagreso onirajtaskalkuli Selaplifruenomita sorbode12-15kgda
sekamaterio jetagokajSedigestokoeffioiento.de sekamaterio depr. lfy°,
2,6 gis3,3 kgdasekamaterioenla fekajo.Enlaunuapaêteja semajno dela
eksperimento,kiunkoncernas lapli fruemenciitaj informoj, tioverSajne
signifis jetago2,6 gis3,3foje74,do19,4gis244me.da grasacidojkiel
sapo.TiuÔidiferenco interstalokajpaStejokungrandeco de 32-84me.je
tagokompare kunla90gis100me.daHgtrovigantajtotaleenlasangode
bovino,certê estasgrava.Carprolapaêtigadoalmenaüsur la "malaltaMggreso"ankaiîlaMg-sorbomalpliigis,dumlakaliriSeco dela junagresoankaiï
verêajno subpremisla "utiligeblecon".de laMg,kiokunekunlakroma sapoekskreeio certe povisestikaizinta ladr;stanmalpliigon delaseromagnezienhaveoo,
aperinta enlaunuasemajno.Aliflanke oninesenkritlkedevassupozikela
kroma saponurestisMg-saoo.E<5tiuka:etiunurestus egalvalora alligis4jï
delapr.2000me.daMg,'tiununubes.o jetagomangaskunla "altaMg-greso",
resp.kun 5gis9£>delaMg-enprenosur "malalta Mg-greso",kiusumlspr.900me.
Pritioninevolassupozikekunlast.pekskreciojamSiujfaktorojestaskaptitajkiujkontribuas alla s*angigojdelaseromagnezienhaveco.Keefektive
kunludas pli,evidentigas ellaokazajoenladua pa§teja semajno.Tiamnomela
duobla kvantodame.dagrasaoido estas trovita enla fekajo,laMg-enhavecode
lagresoevidentigis kompare allaantaüa semajnonerimarkebleSangigintakaj
laMg-mangadodoverfajneankaù"ne,dumentiuSiperiodotamenklararestarigo
delasangomagnezienhavecorimarkigas.
Postatingodelamétabolismaadaptigo latagakvantoda sapoenla fekajo
evidentigisreatingilanivelon,konstatitanankaöenlastalo.Tamenla observo
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dela ;-ade Julio,kiamlabestojekdela 30-ada junio paêtigissur
proteinrlÊasemita paêtejo (kajsekve dela formangadodelapintojebleenprenis
eôplijunangresonolevidentigisellaspeoimenodela 3ade julio),/keankaü
pliposte enlasezonoankoraüpovasokazi forta ekskrecio degrasacido.Ekster
la.eksperimenta grupolajj-ande julioestisunukazode tetanioi
Priparolo
Laliteraturo donassufiÊeda indikojprilaestigodenesolveblaj
kombinaïojinteraltnombrajgrasacidojkajlateralkalajmetalojporprave
ekspekti,kepli fortigita grasnutrado povaskondukial plimalbona utiligo
detiujelementojenlanutrajodeherbivoroj.Lafaktokerimarkeblajkvantoj
dasapo'estastrovatajenla feka^okajke tiujsapojnekonsistas elK-aü
Na-kombinajoj(DEIJSk.a.1963), subtenas tiunekspekton.
La kazoj, prikiujnidonis observojn,Siujmontras ianmalfavoranreagon
delaMg-btatodebovogrupoj,kiujrieevis plialtigitangrasnutradon,kajla
transiro alla farproteinriÊa printempagreso formitakvazaüoleriôa porolumo
povas estikonsiderata klelekzemplo detio.La plilgodelaenhavecojde
nesolveblajsapojenlafekajo,ligita kunlagrasmangado,verêajnigas malpliigondelautiligo demagnezio (kajkonjekteble ankaudekalcio). Car'la
grasacidenhavecojaspektas forteligitajalla N-enhavecodelagreso,tlel
laretroirodeladisponebleoodegresmagnezio subinfluodela nitrogensterkado
estus plikoraprenebla.Lakelkfoje supozita efikodelanitrogenotrafo.rtnigo
demagnezi-amoni-fosfatonome estastnalmulteverêajna. CarkaliriSecodela
gresopovas plumalpliigi lautiligebleconkajankaSlaenpreno demagnezio
povasestimalabundaevidenteprolalnklinoalmalplilgintajmagnezienhavecoj
enprintempa greso,onipovaskomprenila fortan premon,alkiulaMg-provizado
debovojpostlaenpaêtejigoal juna printempa gresoestaselmotita.
Ne estasklare,prokiolapremoallaMg-provizadodelabestojree
malpliigasdum latempoke,enladua semajnodelapaêtigado,la sapekskrecio
enlafekajoestas pligranda olantafle.AuSutiuplialtigita sapekskreclado
guste entenaslaeksplikon,protiokelabesto tiel sinsenlgasdetrooda
sorbitajgrasacidoj,kiujalieebleankauestusrilatigltàjallaMg-mastrumado?
La irodelagrasacidkvantojenla fekajopostplifortigitamangodegraso,
ofteankaüalikaraktera graso,indikaskelabestonetujestasadaptitaal
la forlaborodelakromagraso. Postkelka tempo (kelkajsemajnoj)aspektas
keadaptigo okazas,ebletraadaptigodelarumenflaüro,sed ebleankaüpro
adaptigo del'abestemetabollsmomem,kiotiukaze evidentigaselmalplilginta
ekskrecio degrasacidokunla fekajo.Tiomlongekiomlaadaptigoankoraüne
estasstariginta,sed tamenokazassorbodepligrandajkvantojdagrasojkaj/
augrasacidoj,tiujeblepovusestiSargoporlamagnezio-funkciojenlabesto.

/ montras
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Tlupremoeblemalpliigusjelamomento,keiabesto kapablas forlaborila
•alfluonda lipidojkunla fekajoaiStra lametabolismo.La fakto,keévidente
la forlaboradodegrasacidajkombinajojdeindividuoal inviduo divergas,farus
kompreneble,keankaülasekvojestasmaisamajdebestoalbesto.
Kunlainformojprikiujnidisponas tiujdemandojne povasestiklarigataj.
Culakaraktero delagrasacidoj,kiujSetiokunludas kajkiujenfreêa greso
fortemontras nesaturitankarakteron,ankaiühavas speoialan signifon,same
restas neresponditaderaando.
Resumo
1)Altnombrajgrasacidoj fortigi'tajenla feka^okajprotionedigestitaj,
konsistasparte elnesolvèblajsapojdeteralkalajmetalojkajtielkaflzas
malpilgrandanutiligeblonde tiujtnineralajelementoj.
2} Perplialtigo dela partode lagrasojenlaporciumo la sapenhavoenla
fekajoestas plialtigata kajsamtempe lamagneziomastrumado detiel nutritaj
bovojestas plimalbonigata.
3)Fre§a gresoenhavaskvantonda lipidoj,kreskantankunlaproteinenhavo kaj
enhcv«ßtftn multajnnesaturitajn grasacidojn.Tiujlipidojpovas kontribui
allamalfacila^ojprilamagneziomastrumado6ebovoj, paêtigantajsurproteinriSaprintempagreso.
h) Post forta pligrandigo delagrasporciumolametabolismo enlakomenco
ankoraÜneestas altioadaptita.LadlsponeblajinformojnesufiSaspor
konkludi SutioankaSkoncernas la okazantajnreagojn enlamagneziomastrumado
delabestoj.
Tabelo 1. Procentojdagrasacidojensekamaterio denoma fekajo.Maldekstra
kolono:grasacidojkielsapo,libera grasacidoj,netftralagraso,totala.Kapo
demaldekstre dekstren:minimumo,maksimumo,mezumo.
Tabelo2.Grasacidojresp.Mg,en.me.-enlafekajo jekgsensabla sekamaterio.
Maldekstra kolono:Antaülaeksperimento,postlakomencodelagrasdisponigo,
tujpostlaatingodelamaksimuma grasdonajo,apud la finodelaêefperlodo.
Kapo:supre:provbestoj,komparbestoj:dualinio:grasacidojkiel,malsupraj
linioj:liberajacidoj, sapoj, nemalkonstruita graso,totala,Mg.
Flguro 1. Irodelaenhavecojprigrasacidojenporciumokajfekajokajdela
magnezienhavecoenla sangosero Êe k laktodonantajbovinojgirkaülatransiro
(la27-andeaprilo)destaloalpaêtejoenlaprintempode1961!.La tempoakso
nurpor laperiodo dela27-adeapriloalla13-ademajo estasdesegnita
ladskale.a)La totala enhaveco da grasacidojenlanutrajokajenla fekajo.
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De tiulasta enhaveco,ankaCtestasmencilta laintervalo Interlaekstremoj.
0=enla fekajo;
=enlanutrajo;me.grasac./kgda sekamat.
b)lamagnezienhaveco enlasangosero,kunla Intervalo interlapiejalta
kajmalalta ciferoj.
Tabe-iojkajflguroenlaorlginalo.
Korauniko32J

"Jaarboek"p.101
Kelkajspertojpripomarbojensolvajkultivo
J.Doeksen

Enkonduko
Enrllatoalaliajesplorojniklopodis kultivi fruktarbojn,nome
.pomarbojnenkultivsolvajö.Supozante ke laaerprovizadodela arbradikoj
estas trej;ravakajproteknikemalfacile oertigi ginpor subakvajradikoj
subSiujcirkonstancoj,niàeoidisapliki nebulkultivon. CetiulaaerprovizadodelaradikojÛiam^Jertigita.Eblatempa elfalodelaaerizadoaspektis
netrograndarisko,konjektokiuevidentigisgusta.
Niopiniaskelaakiritaj-limigitaj-rezulojestas sufiSegravajpor
diversajinteresigantojpor est!mallonge raportitajtie 8i.
Hetodo
Porniaesploroniprecipeuzisujojnelpolietiïenokunvolumeno de200
1 (diametro pr.58cm)kajdekuvojelpoliestero fortigitajpervitrofibro,
sed aliajujojestas same taügaj,kondiSe ke ilineestaskorodatajdela
nutrajsolvajoaüinfluastiun.
Laujojestas kovritajperkovrilo konsistantaelduaütripartojel
lignoausupermalmolakartono.Sur la fendojdelamalfiksajpartojtruoj
estasbofitaj, sufiSegrandajporpinÊefiksilaarbojnkajarbetojnperpeco
daêaümplastiko.
Supre enlaujo,pr.10 cmsublakovrilo,laüibezonodua5plida
êprucigilojpormalalta premo estas flksltajsurplastika tubo.Subëenla
ujo,pr.10cmdelafundaélirejoestasmuntita,préfèreprovlzitaper
fermilo.Laelirejojdediversajujojkondukasal centrasu8aforkondukilo
lrantaalmalgranda suSprema pumpilo.Lafluidajovenanta ellaujojestas
prematafarlapumpilotra centra premkondukilokunlanecesajdisbranôigoj
allaSpruclgiloj.Tiujprizorgasenlaujojkonstantannebulondelauzita
nutrosolvajo.Enniajeksperi-mentojtiuestis -seneailemenciite-la
konata solvajolaiîHoaglanddeladuonakoncentriteco: (Ca(N0^)2 59g;.KH2P0i|
7 g;KNO,25g;MgSO^20g;6io je100litroj; plueFe-kompleksono+diversaj
mikroelementoj).
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Tre tatfgakajfidinda evidentigisJabsco-pumpilo,muntitaaielektromotorode 0,^3 Si"kunterma sekurllo. Interlaenirokajelirodetiupumpilo
estismetatareturnkondukilokunfermilo,per kiujlapreraoallaêprucigiloj
estasreguligebla.
LauzitajnujojnkajkaiïSukajntubojn onldevas igimaldiafanajseili
denature estas diafanaj, ekz. pernigra plàstikfolio,Saralle okazas forta
kreskode.algoj. Piltrilokunêtopodavitrolanoenlakonduklloevidentigis
treefika por prevent!êtopigonde laÊprucigiloj.
Observoj
Sekve deneantauviditajoirkonstancojniankorai5devis plantienaprilo
1965nombrondaraalgrandajpomarboj,James Grieve surtlpoVII.Lamaterialo
estisveninta ennovembre*1962de labredejokajposte provizore konservita
enla tero.LadisvolvigodeIsarbojestisbona latökriteriojdelapraktiko.
Samtempemalmultajmalgranoajarbojestismetatajennebulkultivo.La
kreskado detiujestis pli forta oldelaplejbonajarbojenla tero.Träfe
malforta estisladisvolvigo delaradikojen'solvajkultivo.
Carniceliskonstati ûupomarbojennebulkultivo povas dumvintrieksterdome kajobservante laopiniondela praktikulojkelignajplantojkiujankoraü
malfrue enlasezonokreskasmuite rlskas frostdomagon,nianstataüiigisla1-an
de septembrolaHoagland-solvajonperunusennitrogeno.Laukonsilo ded-ro
R.Brouwer riluzis por tio solvajonde7gKH^POh,8gMgSOu,4,5gCaSO^.
2aiien100litrojkajmikroelementojkiel enlaHoagland-solvajo.
Postpr.1semajnblakresko dela superterajpartojSesiskajlaradikoj
komencis forte kreski.Ladumvintrado okazis senmalfacilajoj,dumkiuni
zorgis kelatemperaturo delanutrosolvajonemalsupreniris sub 4°C.Tio
estas plimalalta'ollatertemperaturo jeprofundecode73-100cmsubternivelo.
Aspektis interesekonstati Suestas ebleplukreskigiarbojn envitrodomo
dumvintre,kiujdumsomerekreskiseksterdome kunsufiSe daIf-nutrajo.
Porpreventi foliofalon trikromlumizislaarbojngis taglongo del6horoj
ekdeladuono deaugusto.AnkaütlaarbojenlaSirkaCtajoricevis tiunt.aglongonkajstarisgislaunua forta noktfrosto plenajde folioj.
Laarbojkiujdevus plukresklestismetatajenvitrodomonmeze deoktobro.
Tarnenevidentigis ke ill,malgraüestiplenajdefoliojkajdaülreprovizataj
denitrogeïiriSaHoagland-solvajo,tute nemontriskreskon;ili tarnentenisla
foliarondumlatutavintro.
Porrompila vintranripozon delaburgonojnimetis lamalgrandanarbojn
postkelkajmönatojdum8semajnojenmalvarmiganSelonSe2°C.Laradikoj
estiskovritajperplastika sakokunakvo. Post tiuj8semajnojnilokigislaarbojndenove enlanebulon. IlidisvolvigisrégulekajprospèrekajriSe
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floris. Post farita polenizookazisbona ekfrukto kajla JO-ande junio launuaj
pomojpovis estiaükciataj.
Lanomitajplimalpliarbitre elektitaj cirkonstancojporrompt larlpozon
posteevidentigis optimuraaj.Postkonservode '}atf6semajnojSenomitajcirkonstancoj,laburgonojdejunajpomarbojnemontris inklinonalelburgonigo;
post7semajnojtiotamenokazis,sedmalregule;post 8semajnojdekonservo
SiujburgonojpreskaJÎs'amtempeelburgonlgls.MontrigiskepreskaüSiujburgonoj
de James Grieve estasmiksltajburgonoj,kajdopovasdoni floraron.LakreskSosojtiamdisvolvigiskielbranSSosojenlaakselojdelafoliojInternede
lafloraro.
Ennoveinbro19^5nireericevisnombronda junajarbojde lubredejo. Post
ripozrompo kielpriskribitesupre,nombrodaillestismetatajen nebulkultivon
envitrodomo (fig.1 ) .Tujpost larikolto,fine junion,iliestismetataj
eksterenkunla celoremetiilinenlavitrodomonenlaaütuno porneinterrompitakreskado.Kvankamilijamestis enigatajfine septembron,tamenla
vintroripozomontris jamestikomenciginta. Postrompodetiuilidisvolvigis
prospèrekajliverismezede juniomaturajnfruktojn.
La1-ande juniolaHoagiand-solvajojamestisanstataiïigitadelasupre
nomita sen-H-a solvajo,sekvedekiolakreskoÔesiskajlaradikokreskomulte
estis plifortigata.Fine junionlaarbojkun foliaroestismetatajenmalvarmigÊelonkajtiekonservatajdum8semajnoj. Posttiutempoiliestisdenove
metatajenvitrodomon,kieilidisvolvigis kiel postnormala vintroripozokaj
meze oktobro plenefloris;post farita polenizo iliekfruktis.
Kiamlapomojhavisdiametrondepr. :j cm,laakvoprovizado forfalisdum
unusemajnfino.Tioevidentigistromulte porarbo staranta apud altprema
hidra,rgolampo;Siujfoliojsekiglskajdefalis;lapomojtamenrestis pendantaj.
Laaliajarbojsuflôebonetoleris lalongansekecon. Postkelkajsemajnojla
senfolia arbodenove elburgonigis kajreeekfloris (fig.2 ) ,nomeelburgonoj,
kiujestis formigintajpostoktobro,dosenripozrompo permalalta temperaturo.
Resumokajkonkludoj
1)Niajspertojnur koncernas ambaüïvariajojndelapomraso James Grieve,kiu
krome estashazardeunuella tremalmultajmemfertilajrasoj.
2)Esterdome samekielenlavitrodomo estastreeble tenadi pomarbojnennebulkultivo.Ladisvolvigo tiamestasplibona olsublaplejfavorajcirkonstancojenlatero.
5)Ladisvolvigo delaradikaro subtiujcirkonstancojestas tremalgranda.
Forlasodenitrogensubstancojn ellakultivsolvajobremsasla sproskreskon
kajstimulas laradikokreskon.
4)Folifalo£etemperaturojsuper0Cpovasestimalakcelata aümalebligata
perlongtaga prilumado.
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5)Laokazadodeburgonripozoevidenteneestas influatadenitrogensterkado
kajtaglongo.
6) Plenarompo delavintra.rlpozookazas pertenadodelaarboj8seraajnojn
Se2°C.
7)Porrapida disvolvigo de junajfruktarbejoj,samesuper Kielsubtere,abunda
nltrogenprovizado estasnecesedumlatutakresksezono.Latimodelapraktikuloj
pripligranda frostdomagoSemalfrua nltrogenprovlzado aspektas senbaza,Sar
subnaturajcirkonstancojlakreskoenseptembroSesasdumlaasimllado kajdo
la "maturlgo"delallgnodaüras.Ankaülaradikokreskoestas stlmulata sub
Sitiujcirkonstancoj.Per tnalfortakromprilumadogis taglongode16horoj
la foliofaloestas fortemalakcelatakajlaperiododeasimilado plilongigata,
perkiujla supremenciitajefikojpovasestiplifortigataj.
Piguro1.KelkajekzemplerojdeJamesGrieve surtipoVII,post8semajnojda
ripozrompo 6e2°C,surnebulkultivo.
Figuro 2. Endecembro florantaJames Grieve kunfruktojdelaoktobra florado.
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