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Proefstation voor do Groente- en Fruitteelt onder Sias te Naaldwijk.

SE P

OPNAME VIA BI WORTELS M VIA HIT BLAD ONDEE DIVERSE GROEIOMSTANDIQHEDEN.
tomaten» februari 195®.
Projet III - 27.

Inleiding.
In dose proef werd de opname Tan radio-actieve fosfor bij jonge tomaatplanten verder onderzocht. Bierbij werd nagegaan in hoeverre diverse groeiomstandigheden soals rel. luehtvoehtigheid, het vochtgehalte van de grond en de
turgeseentie-toestand van de planten, van invloed is op de opname van P^» die
ofwel aan de grond was toegevoegd, ofwel op het blad was aangebracht.
Proefopzet.
Oesaaid werd op 16 december 1957. Do plantjes werden op 30 december verspeend m hot oppotten vond op 13 februari 1958 plaats.
De behandelingen warmt
$ehan- Rel. luchtvochtigheid Vochtigheid v.d.grond turgeseentie v.d.plant
laag nornaal hoog laag nornaal hoog
ieling laag normaal hoog
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De helft van de planten ontving de radio-actieve fosfor als een bemesting, de
andere helft van de planten als bespuitingen. De proef bestond dus uit 7 x 2 • 14
gro«p«n. Bik. grogp

6

P« pl»t wrd («1U.U 0,1 g Tft .1.

drager gegeven. De totaal benodigde hoeveelheid radio-actief Materiaal was dus
14 x 6 x 0,1 * 8,4 MC. De P2°§ *®rd als NH^ByPO^ toegediend. De bemeste planten
ontvingen 50 ml oplossing per plant, door de grond gemengd. De bespuitingen
/OotkvcLC/Mwevden op 13 februari om 10 m 14 uur en op 14 februari «veneens on 10 m 14
uur plaats* Op 13 februari was de lucht wisselend bewolkt, op 14 februari

geheel bewolkt. De toediening m de fosfor d.m.v. het blad most In neer dan
1 bespuiting plaat« vinden, aangesien er naar gestreefd werd alla planten, dus
de beKeste m bespoten plants, gelijke hoeveelheden

toe ta dienen. Par

baspviting kon bij data kleine plantjes adat »aar dan geaiddald 5 »1 par
plant verspoten worden, wilde »en teaainste niet ta veel qpsitarloaiatof var»
loren doen gaan. Bij t bespuiting son dan aan oplossing, dia 2%

als

carrier baratta, var «poten aoeten worden • Hierdoor souden de planen w
branden. Soor da fosfor over 4 bespoitingen ta verdelen ward da

coacen-

tratia tot 0*5$ teruggebracht, waarbij in vroeger genomen proeven gaan varbranding ward waargenomen. Tijdens da bespuitingsn aard da grond goad afge
dekt o» het bsasatten van da grond «et radio-setiave fosfor te voorkaeen,
codât da opname via wortels «ras uitgesloten.
Sa diverse onstsndigheden warden als volgt verkromt
Lage luchtvochtigheid.
Se planten werden na da toediening van da P^ in Pi«8**-0 kooien »et
ankala schalen swsvelsuur-wster Mstgaels geplaats. Hat aangsal bevatte
44,4 delen HLjSD^ m 55*6 delen water (20# relatieve luchtvochtigheid). Door
da fagrgroscopisehe

working van de HjSO^ werd vaal water aangetrokken. Haar

verloop van tijd liep« hierdoor da schalen over, «aardoor da luchtvochtigheid
waarschijnlijk niet »aar laag genoeg was an da

ververst a»ast worden.

Hörsäle luchtvochtigheid.
Sa planten werden gewoon in de opkveekkaa geplaatst.
Hoge luchtvochtigheid.
De plantan wasrdefe na da toediening van da PJ2 in plastia kooien *at
schaaltjes water geplaatst.
Weinig vochtige graad.
Se grond werd ruis een week voor het insattan w ds proaf op plastic
uitgespreid. Hat percentage vocht in da grond bedroe« bij het insetten van és
proef 29,1851. Aan hat elude van da proef was hat vochtgehalte tot 36,1? opgelopen
(sie ook bijlage 1). Da potten warden in droge aolm gaset.
Woraaal vochtgehalte in da potgrond.
Sa plantwi werden in grond, die 51*74# water bavatta opgepot. Bij het
einde van da proaf was hat vochtgehalte 58,5*.
Vochtige, potgrond.
Soor het toevoegen van water aan da normale potgrond werd een vochtge
halte van 64,26$ verkregen. Soor de potten in<4fe vochtige nol» in ta graven
werd aan het eind van da proef 64,2* vocht in da grond gevonden.

Lage tOTiiewttt rm de pIanten»
Blj de plantan werd een ventilator en een Eleteln donk er«traler geplaatst,
codât de verdeling door de grotere luohtbeweging van wam* lucht werd feetl«uleerd «n do turgescentle van de planten verlaagd.
Hörsäle turgeseentlo. ,

De piantra werden sonder »eer in de opkweekk&s geplaatat*
jpg» turgesoentie.
De planten werden alt de sob «a éi tocht geplaatst en noesten ia da
ochtenduren worden bespoteo. Sit laatste was la verband net het fret» aantal
bespottingen en de l«ge opdroogtijd niet «itveerbear*
Gedujrende de «elvi« proef lijn op 9 en 14 uur teasperatuar- m luchtvochtigheidwaarn«ingen verrieht. Oa geaiddelde «marden per deeade sljn Ia bijlage 2
opgenomen. In de kooi «et lage luchtvochtigheid kon de rel* luchtvochtigheid
niet set de Assnann psyehroseter worden bepaald» aangesien door het openen
van de kool te reel vochtige kaslneht in de fesol km*. Zodoende werd gees
jalst beeld ven de r«i.
hgrgrograaf geplaatst. Bij hat uithalen van de strook bleek het apparaat
echter in het gahaal niet ta reaferen, aodat helaas ran desa ruiste geen
luchtvochtigheid bakand is*
De opname ran da ?.. ward door hst teil« vara alle bladeren set de ö,ft» teller
Zsj.ÏM
type P.M. 4033t en P.W. 4022 nagegaan* Bovendien werd van elk fenetan blad de
oppervlakte gemeten sodat da total« opnase berekend Ism worden* In dase proef
werd echter de geniddelde opnaoe per blad nagegaan, aangeslen bij da
bespoten planten, ondanks het gelten van da lege PjO^ concentratie, ver
branding optrad* %erdoor werd door het bepalen van da totale opnase geen
vergelijkbare eijfere »et de verbrande planten verkregen, Beer de ontwikkeling
van de planten goed gelijk was, werd hierdoor slecht« om betrekkelijk kleine
fout genaakt*
Be beepoten plant« werden op 16 februari schoongespoeld, o*dat door de
aamretlge

op het blad geen daldelljk beeld va« de opgenosen

ken worden

verkregen •
De gmmêm eijfere v«n de V>—*• uitgedrukt is tikken per sdsust van

1 blad per behandeling gesiiddeld, ataan alle in bijlage 3 verseld. Is deae
bijlage vindt an bovendien de eijfere van de opnamen die d«n.v. preparaten
aljn verkregen. Hierbij «erde« de planten volgens de in bijlege 4 opgenosen
veifcwijse behandeld. Se bedoeling hiervan ie veelaljdig* Ten eerete wordt 1»%
nadeel van de tegengehouden radio-actieve stralen door de eel«and«nf de

cutloula en vooral het celvocht, opgeheven. lm tweede tan

hierbij »Inder

foaten fedurende de tellingen, il* In hot lood-kaeteel plaatevinden, worden
geewekt, terwijl bovendien geen afwijking« am bot aeten •au het bladopper
vlak können word«» toegeschreven. Sen nadeel van dose methode la eohter, dat
de opname slechte éénmaal bij één plant bepaald kan worden.
Reaultateo.
lilt de cijfers van bijlage 3 blijkt, dat de opnane van te

PJ2 via da

wortels door da lag« relatieve lachtvoehtigheid werd verbeterd t.o.v. da
normale m hoge luehtvoohtlgheid. Bieralt blijkt, dat» hoewal niet «kt Beter
heid ta »eggen la, hoe laag da ral* l.v.h. waa, desa toch badoid«kd lager
waa dan bij behandeling 2 en 3. Hat aff eet vast te

verbeterde opname aal wel*

lioht aan de eterkcre verdanping, dia hat gevolg waa van da laga ral. l.v.h.,
ai ja veroorsaakt. Bij noraale en hoge laehtveefetighaid waa het vereoMl la
opname teer gering. Uit bijlage 2 blijkt echter, dat da luchtvochtigheid
tuesen daaa 2 behandelingen weinig verschilde.
9e Invloed van let vochtgehalte ia da grond resulteerde la een van hat begin
af «an geriiigare opam» van da V^2

äe planten »at da vochtigsta grond«

Oit ward negelijk door da aleehtere aëratie la da vochtige frond

e n droge

Vareehlllen 1» opnaae door da planton, dia Ia normaal vochtige prend e tonden,
trade» aaavankelijk slat op. San week ne da toediening blaak echter, dat da
planten la da droge grond da ?32 beter opnaaen dm de planten in de nonwal
voahtiga grond. Ook hier due een aeaaljalng voor een batara doorlaahtisg bij
da droge frond, waardoor vooral na enige tijd het voordeel van de afvoer van
de ia te

wortela gevorade CO^ en de betere 02 vooralening bij te

wltdrakking kwae»
Drie dagen na de tokening waren er duidelijke veraefaillen to

pliait«» tot
opnane tuesen

te planten met verschillende turgescentie-toeetandan waarneeabaar. De adnet
turgescente plasten hadden t'a »eeste P^2 opgeaoaen, gevolgd door da planten
aet normale turgor. Be meat

targeaeente plant«« bleken de aiaste P^2 te

bevatten. Bit reaultaat aal, evenals bij te hoge luchtvochtigheid, aan da
geringe verdaaplng rat te fri-iHMEyei» aoeten worden toegeechreveo. Hierdoor
bij de «eer turgescente pleaten te

«oigkrocht t.o.v. te

weinig turgescente

planton gering aijn geweest, aangeaien bij iete slappe planten wel en bij teer
etljvw «1 friaae planten weinig behoefte tot vcohtopname aanwesif waa.
De beoordeling van

via het blad werd bemoeilijkt door het

optreden van verbrandingsvarechijnaelen. Vooral de planten, die bij hoge
luchtvochtigheid stond«», hadden veel van te

beapuitingen geleden.

5

Bit werd waaraoMjnlijk door het laager aat blijven van epoitvlosistof veroersaakt, waardoor do bladsrm langer ««a de plesmljrssrmd* werking van
d« »H^H^PO^-oplossiag bloot stolon« Bovendien nam, door hst langsam op«
drogen van ds vloeistof droppeltjes de omoUkIm druk van da oplossing
stesds loa. Hoewel da planten due laager In etaat waren da f^2 op ta b«mb,
kvaa dit door da verbranding niet naar wren. Da opnam van data plantas
wsa geringer dan bij da plant«», dia bij lage an aoxwals luohtvoehtighsid
atoadan. ^an dese time lastete nsrnn da planten, die bij aomals l.v.h.
stonden Mer P^2 op dm de planten bij lage l.v.h« Mt lean aan het ieta
langer nat blijven van da spuitvloeistof op het blad worden toegeeohreven,
aangesien de opnam-tijd hierdoor werd verlangd.
De voehtighsldagrasd van de grond Imm in de opnam van de radlo-aotleve
9

foef or via bet blad tot uiting in een betere opnam bij de Minder vochtige
grond. Aangesien door de droge grond de planten minder turgescent warea aal
da behoefte aan tocht bij date planten het grootst sija geweest* Oit km»
tot tdtdrukkiiur in een beters J®j2*©pf»am bij de planten, die in de droge
grond «tonden m du.« een grotere suigkraoht sollen hebben bssetsn. De
opasm-eijfers van da plant» «et de diverae turgeteentie-toestanden ateamn
hier asnvaaktlijk me ia» la ! mek ia eohtar gm» duidelijke lijn mer te
bespeuren*
Toorts kvsa in dese proef doidelijk naar vorm, dat de opaam vis bet blad
veel sneller verloopt dm vis de wortels* De opnaaetijd tal bij ma bladbeepuiting echter veel korter sijn dan bij een bemstiag. Set

gebalts

in ds grond van de bespoten groep» werd op 3 msrt bepaald. Hi erbij kwamen
4)

gsm verklaarbare verschillen aaar voren (sie bijlage 5). De opa am »rijfers
door alddsl vm preparaten verkregen komen hier beter buiten beschouwing
«orden gelaten. fea eerste werden alechta van 1 plant per behandeling desa
cijfera verkregen, terwijl bovendien op 4 mart, toen nog «aar 39* van de
oorspronkelijke radio-activiteit aanwecig nas (bijlage 6), de plaßtea werden
geenslyseerd, lisrdoor sitten te grote foatsa ia de eijfers verscholen. Ret
O-otW
asken vm dsss preparaten met daa ook allem als e«n oefening van volgende
proeven norden besobound*.
Attto-radiograMBen.
Op 3 mart 1958 werden 2 auto-radiograiwaen gestaakt (bijlage 7)*
De planten werden alet voorgedroogd op de gevoelige plast gelegd. Bij dese
suto-rsdlograansa kont bat verechil titmm «is barnet* m és bespoten plaat

Duidelijk naar wwb. Bij de bemeste plant 1« een «ia of mnt gelijkwatige
verdelin* van de

ln de plant waarneembaar. 0« Jongere blader«« « het

groeipant vertonen de aaaat intense fwartkleuring, de oudere bladeren aijn
a*p«r licht grija gekleurd.
Da bespoten planten vertonen Mn veel Bindere gelijkmatige verdeling van de
radio-actieve fosfor. Oudere bladeren vertonen dt&âelijka swarte plakken. Dit
waren waarschijnlijk bladeren, dia »elf begoten ai ja ftmii. 9e foafor ie
hier plaateelijk anal opgenoaen mar »iet of niet volledig ait het blad naar
de jonge delen vervoerd. Bladptmtan en het onderste blad vertonen dese plek
ken» hetgeen «M hat langer nat blijven mm data bladeren en bladdelen
kw worden toegeschreven. Breataele biet goad afgespoelde P^a op bat blad
«al eveneens dese swartkleurinff hebben bevorderd. De soiver opgenoaen en
vervoerde

ia ia het groeipant goed siehtbaar.

Samenvatting.
la date proef, waarbij de opnaaa ven

via de wortels en via het blad

onder diverse omstandigheden bij jonge toaaatplantan ward sagegaan» blaak dat*
li3 de opaaao via de wortele 1. te

lage luchtvochtigheid de opnam bavordart

(grotere verdenking -* grotere suigkracht).
2. JSea drogere grond een batara opname ta aim
geeft dan een «eer vochtige grond (doorluchting -»verwijdering van C02 •
veWoer van Og—»goede wortelwerking).

3« te

weinig turgescente plan* de P^2 sneller

opneeat dl» een xaar turgescente plant* Ook dit kan

groter sv&gkraobt

worden toegaaehrsvsu•
Bi3 da oonaae via bet blad» !• De opnane aneller varloopt dan via da
wortela«
2. Sm bega luchtvochtigheid da opaana waar*
eeMjalljk verbetert. Door da «tartte verbranding van da bij hoge luchtvochtigbeid geplaatste planten kea dit niet aat sekerheid worden vastgeateld.
)t Ga planten in de droga grond mer ?12 opnemen
dan da plasten ia da voebtige grond (grotere suigkracht),
4. «einig turgescente planten aaavankalijk da

'ia vaal bater epnenen dan da mar turgescente planten (grotere suigkraoht).
Maeldwijk, 8 oktober 1960.

2.8.

Wil v. Haveetd.Jn.

Bijl««« 1»

Vochtgehalten vae é$ trend.
10-2-« 58 normal« grond op plaatie ia mb wtmm ka« uitgespreid.
Bepaling voohtfehalte (ia 5-*o*d bij 105°C).
51,6* - 50,9* • 56,4* - 37,4* - 43,6*. Qw. 47,96*.
11-2-»58 bij Im« iasettea van de proef. (Bepaling vond nederoa ia 5-voud
plaata. Oedroogd «•*£ bij 105^C)
vrntm****
30,2* - 29,4* - 29,6* * 27,1* - 29,6*. O—, 29,18*,
Koraal« grond.
51,0* - 53,8* - 52,4* - 50,7* - 48,8*. Ö«. $1,74*.
Tochtig« graad.
65,0* - 64,8* - 62,s* » 64,5* - 64,5*. Om. 64,26*.
3-3"'58 bij Int tiwii tnn de p*»«f. (Bepaling vond ia 2~voad plaat«. Gedroogd
mtd bij 105°C).
36,5* - 35,7*. flu.

36,1*.

Horwale grond.
57,8* - 58,2*. Om. 58,5*.
Voohtlge grond.
64,0* " 64,4*. 9üi 64,2*.

Bijlag» 2.

îeaperetuur ran lucht en «rrond en relatieve luchtvochtigheid
gemiddeld per deeede.
2e dee
v.febr

3® dec
•.febr

1* dee
•.aart

pin« index 9 uur
vSH •
Ivloeietof
9 mir
T«A» t TTT
<& JL <1* \vloeietof 2 uur

It,5
15»?
23,7

13,1
17,4
20,4

13,1
15,6
22,5

bah.
rwin, iudex 9 «or
II, I?, ivloeistof 9 uur
v • ?n (•loeistof 2 uur

fO,9
16,5
20,9

13,0
17,4
20,0

13,3
17,2
25,5

(min. index 9 uur
v vloeistof 9 uur
(vloeistof 2 uur

11,#
20,0
22,9

13,8
19,5
22,4

14,7
18,8
26,0

grondteap. 9 uur: beh. I
II
III
17
V
•I
m
onbeh.

12,2
12,4
12,9
12,1
11,3
12,3
10,7
11,8

12,9
13,2
13,1
13,0
13,7
13,2
11,9
12,7

13,8
14,3
H,3
14,1
14,3
15,4
13,9
13,8

prondteap. 2 uur* bek, X
II
III
If
VI
fil
onbeh«

18,2
16,5
17,5
16,9
15,5
16,2
13,6
16,1

17,4
16,5
16,6
*6,5
16,7
16,7
H, 9
15,5

19,8
19,5
18,6
18,5
18,6
20,2
16,9
18,3

Rel.l.v.h. 9 uur« beh. III
VI
II - If - f m m

»2,5
74,3
69,3

65,7
64,1
61,4

78,0
65,7
63,6

Rel.l.v.h. 2 uurs beb. Ill
TI
II - I? - V en VII

81,®
78,0
73,6

65,8
62,6
62,7

75,8
69,9
71,3

own*
•tfT
X

?

Bijlage 3.

Totale opname gemiddeld per blad*
Invloed rel„luehtvochtlgheid.
Opnam® via de wortel s
17/2 20/2 24/2 27/2
16458 18361

Opname via ht it blad
20/2
24/2 27/2

17/2

1« lage rel. l.v.h.

5701

8B72

2. norm. rel, l.v.h.

4310

5396 11340 13012

166685 91661 71922 58292

3. hoge rel. l.v.h.

4223

5493 10502

U784

145740 72579 52182 34592

I66867 62058

56437 51314

Invloed vo®htigheid van de grond.
Opnam*» via de wortela
17/2 20/2 24/2 27/2

Opnaai» via hiat blad
20/2
24/2 27/2

17/2

4. droge grond

4384

6128 13708 17567

163972 93176 84372 58794

2. noria, grond

4310

5396 11340 13012

166685 91661 71922 58292

5» vochtige grond

3507

4125

7705 12515

141961 70231 57840

44500

Invloed torgeseentie toestand van de plant»
Opname via àle wortela
17/2 20/2 24/2 27/2

Opnam«» via het blad
17/2 20/2 24/2 27/2

6. weinig turgor

4907

7097 13790 15416

214840 69085 58617 47127

2. norm. tuxg©^

4310

166685 91661 71922 58292

7. zeer turgescent

5254

5396 11340 13012
6028 11477 11088

Opname bepaald d.m.v. preparaten 4/3*
Bemest

Bespoten

1. lage rel. l.v.h.

306527

77277

2. normale omst.

281804

239566

3. hoge rel. l.v.h.

238317

143893

4. droge grond.

220659

80155

5. vochtige grond.

136043

264556

6. weinig tugnV

264219

155047
111653

7« seer turgescent.

98790

117101 62528

62142 50376

4*

Het verraardigen rm preparaten.
De plmten werden in een asortlert^e »et *11versend fija gewreven, Hieraan
werd %% aethylaloohol teageroegd, acdat het plantanaoes mm onder de vloel»tof etend. De plantenpulp werd 10 minuten btj 3000 toeren per «Humt
gecentrifugeerd. Hierna ««ré de geklierde vloeistof afgeechonken en geaeten.
Voor dese oplossing werd 0,25 »1 in een couatingcup gepipetteerd en de
activiteit ia het loodkasteel genet«».

Bepaling

in luohtdrofe grond.

I*«p«#ld op 1-3-1958.
Ta jfcV
4 fiM
1

¥.

2 b.
3 b.
4 b.
5 b.
6 b.
7 b.

2,6 *

p#s

%

p«r 100 « grond<
p«r 100 « grond,

US 8«
1,4 m P2°5 p«r 100 f grond.
10,0 m
jw 100 I grond
1,7 m F#5 p«p 100 i grond

V*

p#r 100 « grond
2,7 m
Vs
2,0 m
P«* 100 « j^roßd

v,

Bijlage 7.

Auto-radioprawen op 3-3-195® genomen.
Beide planten werden in tamelijk vochtige grond gekweekt.
Plant links werd bemest (11,764).
Plant rechte werd bespoten (11,763).
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