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VOORWOORD

In het kader van inijn doctoraalfase van de studie Biologie,
met specialisatierichting Milieubiologie, aan de Rijksuni-

versiteit Groningen, heb ik mijn eerste doctoraalonderwerp

uitgevoerd bij de vakgroep Biologie van Planten, afdeling

Plantenfysiologie. Het betrof een onderwerp in samenwerking
met de Wetenschapswinkel getiteld "Piekbelastingen : luchtver-

ontreiniging en planten" (1).
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hulpvaardigheid,
vriendelijkheid en gezelligheid die ik tijdens mijn verblijf
op de afdeling heb ondervonden. In het bijzonder wil ik Luit

cle Kok en Attie Bos bedanken voor niet alleen de vlotte en
doeltreffende begeleiding van dit onderwerp, inaar ook voor dat

van het hieraan voorafgaande colloquium.

(' t-'
Petra van der Zanden

juni '92
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SANENVATTING
De luchtkwaliteitsnormeringen voor H2S met betrekking tot stank

en de H2S-concentratie zeif, worden uitgedrukt in percentiel—
waarden. Zodoende kunnen er op de dagen waarop de norm geen
betrekking heeft (onbeperkt hoge) piekbelastingen optreden.

Begassing van spinazie (Spinacia oleracea L. cv. Estivato) met
210 en 500 ppb H2S gedurende 14 dagen (dag/nacht 12/12 uur),

leidde tot een significante daling van de opbrengst en de RGR.
Na 48 uur begassing met dezelfde concentraties werd een daling

van de in vitro NADH oxydatie capaciteit waargenoinen. Begas—

sing met de bij de 210 ppb H2S horende piekconcentratie van 500
ppb, gedurende 5 pieken per dag van elk 2 uur, had op bovenge-
noemde factoren geen effect. Echter wanneer de daglengte 24 in

plaats van 12 uur was, werd er als gevolg van de piekbelasting

wel een remining van de NADH oxydatie capaciteit waargenomen.
Deze was jets kleiner dan de remming welke veroorzaakt werden

door de concentraties 210 en 500 ppb. Piekbelastingen van 500

ppb die elk 1 in plaats van 2 uur duurden,hadden net als de
bijbehorende continue begassingsconcentratie van 100 ppb geen

effect op de in vitro NADH oxydatie capaciteit (nog steeds bij

continu licht). Het SH-gehalte in de spruit steeg wel als

gevoig van de piekbelastingen van 1 of 2 uur, naar deze was
steeds lager dan dat wat in de spruit aanwezig was na begas—
sing met de bijbehorende continue concentraties van 100 resp.
210 ppb H2S. Ook nu waren de effecten maximaal nadat 48 uur
begassing had plaatsgehad en beInvloedde het instellen van een
dag/nacht ritxne (12/12 uur) deze effecten niet. Kennelijk was

het niet zo, dat wanneer dosis * tijd gelijk was (piekbelas—

ting tegenover bijbehorende continue begassing), ook verge—

lijkbare effecten voor wat betreft de groei, de in vitro NADH
oxydatie capaciteit en het SH-gehalte optraden. In de uren
tussen de pieken had de plant kennelijk tijd genoeg om zich te

herstellen en zodoende een volgende piek te verwerken, zonder

dat dit grote schade tot gevoig had. Wat H2S betreft leek het

optreden van piekbelastingen in de atmosfeer dan ook zeker
geen grotere gevolgen te hebben dan welke werden veroorzaakt

door de veel langer durende continue belastingen. De factor

tijd leek belangrijker te zijn dan de factor concentratie voor

de teweeggebrachte effecten in spinazie.
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INLEIDING

Zwavelwaterstof (H2S) komt niet alleen in de atinosfeer via
natuurlijke bronnen, zoals vulkanisme en anaërobe verbranding
van zwavelbevattend organisch materiaal, maar ook antropogene
bronnen leveren een niet onbelangrijke bijdrage (10, 27).

Enkele voorbeelden van de laatste categorie zijn de aardolie—
en steenkoolverwerkende industrie, rioolwaterzuiveringsin—
stallaties, intensieve veehouderijen en het verkeer (23, 24).

Als gevoig van deze processen bedraagt de totale emissie van
H2S zo'n 2000 ton per jaar (23).

Normstelling voor H2S

H2S levert voor de inens hoofdzakelijk een probleem op in de
vorm van stank. Bij klachten over stank komt het psychisch
effect (hinder) het meest naar voren, maar soms worden ook
lichamelijke effecten van stank ondervonden, zoals misselijk—
held, slapeloosheid, overgeven, hoofdpijn en ademhalingsstoor—
nissen. Het hinderaspect overheerst vooral bij lage concentra—
ties. Dit was dan ook het aangrijpingspunt om stank aan te
pakken (23). Gezien het aantal klachten over stank (80-90 %

van alle klachten over luchtverontreiniging) en de resultaten
van enquêtes over beleving van stank, dient stankoverlast
beschouwd te worden als een aanzienlijk milieuprobleem op

diverse plaatsen in Nederland (26). Het treed op vele diffuus
over Nederland verspreide locaties op. Anders dan voor mdlvi—
duele luchtverontreinigende stoffen kan stank niet worden
bepaald met fysische en of chemische meetmethoden. Dit maakt
het vaststellen van de mate waarin stank optreedt en de be—
strijding ervan Tnoeilijk (22). Ten einde het hinderaspect te
operationaliseren is objectivering en kwantificering van de
stankhinder die de bevolking ondervindt nooddzakelijk (26).

Kwantificering van de stankbeleving kan op 2 verschlllende

inanieren gebeuren:

1) Direct: de bevolking vragen naar de beleving;
2) indirect: door eerst de concentratie van stank te bepalen

(uitgedrukt in geureenheden) en dan de concentratie koppe—
len aan de beleving. Hieraan kan bovendien met behuip van
een verspreidingsmodel het verband tussen de stankconcen-
tratie en uitworp bij de bronnen worden gelegd (24).

In '87 ligt de nadruk van het beleid dan ook op het formuleren
van een stankbelevingsnorm (29). Gekozen werd voor de toepas—
sing van methode 1), daar geen goede instruirtenten aanwezig

waren om geureenheden te ineten (olfactometers) (28, 29). Dit

werd uitgevoerd met bevolkingspanels in de woonomgeving rond
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het Rijnmond gebied (26, 30). BevolkingspanelS zijn groepen

mensen die, na selectie en op vrijwillige basis, bereid zijn
regelinatig naar een vaste plaats buitenshuis te gaan oin een
oordeel te geven over de mate van hinderlijkheid van de oinge—
vingslucht (22). Hierbij werd gebruik gemaakt van een door het

Psychologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht

(prof. dr. E.P. Köster) speciaal ontwikkelde meetschaal die
bestaat uit een voorvraag ("Neemt u een geur waar?") en 5 ant—

woord mogelijkheden op de hoof dvraag (Is de geur die u flu

waarneemt niet hinderlijk, een beetje hinderlijk, hinderlijk,

erg hiriderlijk of heel erg hinderlijk?") (22). Ondanks dit

onderzoek is het tot op heden nog niet mogelijk geweest eeri
geurniveau vast te stellen (dus een ontwerp milieukwaliteits—
eis voor stankbelevinci), dat voor het merendeel van de bevol—
king een leefbaar woonklimaat waarborgt. Het belevingsonder—
zoek zal worden voortgezet (26, 30).
In Publicatiereeks Lucht nr. 11 getiteld "Geurnormering" wordt

echter wel een waarde voorgesteld voor een stankconcentratie—

norm (23). Deze is onder andere gebaseerd op grond van erva—
ring met de toepassing van de richtlijn voor de intensieve

veehouderij. De uurgemiddelde concentratie van 1 geureenheid

per m3 mag gedurende niet meer dan 0,5 % van de tijd per jaar

(= 44 uur per jaar) overschreden worden. Dit is het zogenaamde

99,5 onderschrijdingspercentiel (22). Eén geureenheid per m3 is

die concentratie, die door 50 % van het bevolkingspanel van
schone lucht wordt onderscheiden. De norm houdt in, dat 44 uur

per jaar 50 % van de bevolking tijdens deze periode de stank

ook echt als hinderlijk aanvaart (24). De hier voorgestelde

norm heeft alleen betrekking op stank veroorzaakt door inrich—

tingen en activiteiten en gelden alleen voor de bebouwde koni,

stankgevoelige objecten (zoals ziekenhuis, sanatorium, inter—

naat etc.) en objecten voor dag— en verblijfsrecreatie (zoals

bungalowpark, camping etc) (22, 24, 25). Voor overige gebieden

zal echter rekening gehouden kunnen worden met andere omstan—

digheden. De mate van afwijking van de stankconcentratienOrm

tot aan een bepaalde bovengrens is per geval de bevoegdheid

van het vergunningsverlenende gezag (23). De stankconcentra—

tienorm kan met behulp van een verspreidingsmodel (ni. het

Lange Termijn Frequentie Distributie -LTFD- model) worden

oingezet in een berekende norm voor de emissie van inrichtingen

en activiteiten (24, 22). Bovengenoemde norm werd in het IMP-L

(Indicatief Meerjaren Programma Lucht) '85-'89 als interim—

grenswaarde voor nieuwe installaties gepubliceerd (23). Echter

voor bestaande installaties werd een 98—percentielS stankcon—

centratienorm van 1 geureenheid per m3 voorgesteld, wat bete—
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kent dat 72 in plaats van 44 uur per jaar de uurgemiddelde
concentratie van 1 g.e. xn overschreden mag worden (22).

Tevens geldt de sinds het IMP-L '84-'88 voorgestelde inte-
rimgrenswaarde voor de stof H2S zeif. Dit is een 99,5—percen—
tielwaarde van 2,5 p.gin (uurgemiddelde concentratie) (23,

24). Echter H2S wordt niet gemeten in het kader van het L.M.L
(Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit), zodat kennis met betrek-
king tot het voorkomen van deze stof veelal slechts fragmenta—
risch is en op incidentele nietingen berust (23).
De interimgrenswaarden met betrekking tot stank en de H2S con—
centratie zeif worden, vooruitlopend op wettelijke vaststel—
ling van de waarden ( mulieukwaliteitseis), vastgelegd in

IMP's. Een grenswaarde beoogt met name de gezondheid van de
niens te beschermen (3, 20). Echter niet alleen de mens, maar
ook planten ondervinden hinder van H2S. Ter bescherming van het
milieu kunnen (strengere) richtwaarden worden opgesteld. Dit

is echter voor H2S tot nu toe nog niet gebeurd.

Effecten van H2S op de plant

Fytotoxiciteit
H2S is voor de plant fytotoxisch, wat bleek uit het feit, dat
bgassing van klaver (Trifoliuin pratense L.) met 250 ppb H2S
gedurende 2 weken een daling van de groei met 32 % tot gevoig
had (17). Begassing met 0.15 en 0.30 p.1 1' (wat overeenkomt

met 150 resp. 300 ppb) H2S van spinazie (cv. Monosa) had

remming van de RGR, gemeten over een periode van 2 weken, met
20 resp. 35 % tot gevolg (19).

Depositie
Tijdens blootstelling van spinazie (cv. Estivato) aan 0.24 en
0.74 p.1 1' H2S werd een hoge flux waargenoinen in het licht en
een lage flux in het donker (11). Er bleek een directe relatie

te bestaan tussen de transpiratiesneiheid en deze H2S flux,

zodat de opname van H2S vnl. via de stomata plaatshad. H2S

bleek geen invloed te hebben op de transpiratiesneiheid van H20
door de stomata (11, 17).

Absoptie van H2S door de spruit was onafhankelijk van de

gevoeligheid voor H2S van de soort, daar als gevoig van begas—
sing van spinazie (cv. Estivato) en niais (cv. Gelber badischer
Landmais) met 750 ppb H2S gedurende 12 dagen, 69 % reductie in
de groei van spinazie plaatsvond terwiji de groei van mais
niet werd gerenid. Bij beide planten was de H2S flux naar de
spruit even groot (11, 10).
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Effecten op de fysiologie
Begassing van spinazie met 250 ppb H2S gedurende 24 uur, had
een snelle stijging van het gehalte aan water—oplosbare niet—

eiwitgebonden sulfhydrylverbindingen (SH) tot gevoig, daar

zowel de cysteIne (cys) als de glutathion (GSH) concentratie
toenam. In de controle planten was het cysteIne—gehalte minder

dan 12 % van het totale sulfhydrylgehalte in de spruit. GSH
(een tripeptide van cys-glu-gly, glu = glutamine, gly = glyci-
ne) was de voornaamste zwavelverbinding. Echter na begassing,

was het cys-gehalte vertienvoudigd en kon zelfs 50 % van het

totale SH—gehalte bevatten (6, 8, 9, 10, 12, 14). Het GSH-

gehalte verdubbelde slechts. Na 2 dagen begassing bereikte het
sulfhydrylgehalte een maximaal niveau en was het 3 tot 4 keer

zo groot in verglijking met dat in de controle planten (8,

18). Deze accumulaties zouden plaatsvinden zodra de geredu—
ceerde zwavelvoorziening groter was dan de metabolische be-
hoefte (6, 18, 31). De oinzetting van H2S naar cys en GSH is

schematisch weergegeven in Fig. 1 (5, 13).

Fig. 1. Schematische weergave van de omzetting van H2S, dat

de spruit binnendringt, tot cysteIne en glutathion. Ook
gereduceerde S afkomstig van SO2 kan uiteindelijk ingebouwd
worden in glutathion.

De SH-accumulatie als gevoig van begassing in het donker was

even groot dan die in het licht (6, 18, 31).

8
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Het gebruik van de transpiratiesneiheid voor H20 als schatting
voor de H2S-opname door de plant (zie "Depositie") lijkt alleen
goede resultaten te geven in het begin van de begassingsperio—
de, daar dan als gevolg van het snelle metabolisme cys en GSH
werden opgehoopt en zodoende de H2S—concentratie in de plant
verwaarloosbaar klein bleef (4, 10, 17, 19). Echter zodra het
metabolisme en dus de H2S—flux een maximum had bereikt, zou de
geschatte H2S—opname te hoog uitvallen wat een onderschatting
van het percentage H2S dat werd olagezet in SH- verbindingen tot

gevoig had (5, 9, 11, 12, 14, 17, 19).
Begassing met 0.15 en 0.30 tl l H2S van spinazie (cv. Monosa)
had niet alleen remming van de ROR, gemeten over een periode
van 2 weken tot gevoig (zie boven), maar verliep parallel en
was ca. even groot als de remming van de in vitro NADH oxyda—
tie capaciteit (2, 5, 12, 19). H2S zou de NADH oxyderende
enzymen remmen (in vitro) (8a, 19). De in vitro NADH oxydatie
capaciteit leek een goede maat te zijn voor het vroegtijdig
signaleren van groeireductie in planten die aan H2S worden

blootgesteld (2, 5, 12, 19).
Echter kennelijk is niet de hoeveelheid (flux) H2S wat de
spruit binnendringt de oorzaak van het fytotoxisch zijn van
dit gas, wat tot uiting kwam in de gereduceerde groei (zie

"Depositie"). Het doordringen van sulfide tot in het meriste-
matisch weefsel, de plaats in de cel waar toxische producten
worden gevormd en de interne sulfide—concentratie in de plant
zijn mogelijke oorzaken van deze geremde groei (5, 10).

Vraagstel 1 ing

Zoals boven al staat beschreven plegen de hoogten van de

grens— (en richt—) waarden te worden uitgedrukt in zogenaamde

percentielwaarden (en niet in concentraties). Een P—percentiel
onderschrijdingsnorm met als basisperiode van bijvoorbeeld een
jaar betekent dus, dat gedurende P procent van de basisperiode
de concentratie in de buitenlucht beneden het gestelde niveau
dient te blijven (20). Gedurende de resterende tijd (100 - P)
mag de norm overschreden worden. Op deze dagen heeft de norm

dan geen betrekking. Het gebruik van percentielwaarden laat de
inoglijkheid open dat zich piekbelastingen voordoen die onge—
wenste of ontoelaatbare effecten veroorzaken op (o.a.) planten
(21). De effecten van deze piekbelastingen zijn nog onbe]cend.
Het doel van dit onderzoek was, deze effecten met betrekking
tot de transpiratiesneiheid, de (relatieve) groei en de op-

brengst, de NADH oxydatie capaciteit en het sulfhydryl-gehalte
in de spruiten van spinazie (cv. Estivato) te vergelijken met
welke worden veroorzaakt door blootstelling aan contnu lage

9



begassingsCOflCefltratieS H2S. De totale blootstellingsconcen—

tratie per behandeling was gelijk zodat goede vergelijking van

de effecten kon plaatshebben.
Er werd begast met H2S, daar deze geen invloed had op de
stomata en van de effecten van dit gas op bovengenoemde facto—

ren al veel bekend was. Voor H2S zijn echter nog geen wettelij—

ke normen vastgelegd in tegenstelling tot een gas als SO2. Voor

de totstandkoming van deze norinen zie "Bijiage 1". Maar in

verband met bovenstaande overwegingen werden alle experimenten

met H2S uitgevoerd.
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MATERIAAL EN METHODE

Plantensoort
Flet was in eerst instantie de bedoeling met Rode kiaver

(Trifolium pratense) te werken, daar dit een in het veld

algemeen voorkoniende plantensoort is, in tegenstelling tot

spinazie. Echter tijdens de bepalingen van de in vitro NADH

oxydatie capaciteit en het SH-gehalte in de plant trad polyfe-

noloxydatie op wat bruinkleuring van de extracten veroorzaak—

te. Deze behoren echter helder en kleurloos te zijn, willen

bovengenoemde bepalingen kunnen worden uitgevoerd. Gezien het

feit, dat de vraagstelling van dit onderzoek niet was om uit

te vinden hoe de NADH oxydatie capaciteit en het SH-gehalte in

kiaver bepaald konden worden, werd besloten niet verder te

werken met deze planten, maar over te schakelen op het gebruik

van spinazie (Spinacia oleracea L. cv. Estivato). De omstan—

digheden tijdens de kweek ende begassing van de planten was

niet altijd gelijk. Hieronder worden deze verschillende behan—

delingen weergegeven.

Behandeling 1:
Spinazie werd gezaaid in kiembakken met niet steriele grond.

Deze bakken werden vervolgens in de klimaatkainer geplaatst

waaarin de volgende condities heersten:

Dag / nacht ternperatuur 25 / 18 °C;

daglengte = 18 uur, van 6.00 — 24.00 uur;

lichtintensiteit = 210 - 240 ii.mol m2 s';

relatieve vochtigheid = 40 - 50 %.

Op de derde dag werden de glasplaten verwijderd die tot dan

toe over de kiembakken hadden gelegen. Na 6 dagen werden de

plantjes op plastic potjes gezet (diameter 9 cm, niet steriele

grond), per potje 2 plantjes, waarna ze werden overgeplaatst

naar de begassingstonnefl. Zodra alle planten erin stonden werd

de begassing gestart. In de tonnen heersten de volgende condi—

ties:

Dag / nacht temparatuur = 20 ± 1 °C;

daglengte = 18 uur, van 6.00 - 24.00 uur;

lichtintensiteit 190 - 200 iimol in2 s1;

relatieve vochtigheid = 48 ± 10 %;

begassingsconcefltratieS = 0, 250 ppb H2S;

tijdstip Hoagland' = op derde dag van de begassing.

' Aan elk potje in de ton wordt 20 ml ¼ Hoagland voedings-
oplossing toegevoegd. Voor de samenstelling hiervan zie "Bij—

lage 2".
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Behandeling 2:
Idem "Behandeling 1" met
de begassingstOflflefl

Dag / nacht teinperatuUr

dagi engte

begassingscOrlCentraties

tijdstip Hoagland

verspreiding pieken

12

uitzondering van enkele condities in

= 23 ± 1 °C;

= 16 uur, van 6.00 — 22.00 uur;

= 0, 100, 250 & 500 ppb H2S;

= op zesde dag van de begassing.

Behandeling 3:
Idem "Behandeling 2" met uitzonderiflg van enkele condities in

de klimaatkamer:
Daglengte = 16 uur, van 6.00 - 22.00 uur;

lichtintensiteit = 180 — 220 pmo1 in2 s';

relatieve vochtigheid = 50 - 60 %.

Na 6 dagen werden de plantjes op de potjes gezet, per potje 4

of 5 plantjes, waarna ze werden overgeplaatst naar de begas—

singstonnen.
Voor de condities in de begassingStOnnefl zie "Behandeling 2"

met uitzondering van:
Daglengte = 24 uur;

begassingSCOflCefltratieS = 0, 100 & 500 ppb H2S.

Behandeling 4:
Spinazie werd direct gezaaid in potjes met niet steriele grond

in plaats van in kiembakken. De potjes werden vervolgens in de

klimaatkainer gezet, waarin de condities hetzelfde waren als

beschreven staat bij "Behandeling 3". Na 7 dagen werden de

potjes, waarin 6 plantjes zaten, in de tonnen gezet zodat de

begassing kon worden gestart. De condities in de tonnen waren

hetzelfde dan die vermeld staan bij "Behandeling 3" met uit-

zondering van:
BegassingScOflCentraties = 0, 100 & 500 ppb H2S continu en

500 ppb H2S gedurende perio-

des van 1 uur (piekbelastiflgY

= 7.00 — 8.00 uur;

11.45 — 12 45 uur;

16.30 — 17.30 uur;

21.30 — 22.30 uur;

2.15 — 3.15 uur;

Tussen twee "piekuren" was de begassingScOflcentrat]e steeds

0 ppb. Met behuip van een tijdklok en een flowineter die ach-

ter de kiep van de "piekton" werd geschakeld, konden de

piekuren op de geplande tijdstippefl totstandkomen. De tijd-

kiok zorgde er namelijk voor, dat bijvoorbeeld tussen 7.00



en 8.00 uur de stroom uitgeschakeld werd, waardoor de f low—

meter openstond en gastoevoer naar de ton plaats kon hebben

(de flowmeter nam de functie van de slecht werkende kiep

over). Tussen 8.00 en 11.45 uur werd de stroom met behuip

van de tijdklok weer ingeschakeld, waardoor de flowmeter

dicht ging en dus de gastoevoer naar de ton werd stop gezet.

Naar aanleiding van de uitkomsten in de eerdere experimenten

met behandeling 1 t/in 3 werd gekozen voor een piekconcentra—

tie van 500 ppb (zie ook "Resultaten"). Blootstelliflg aan

500 ppb gedurende 5 uur was ongeveer gelijk aan blootstel-

ling aan 100 ppb gedurende 24 uur. Ter vergelijking van de

teweeggebrachte effecten werd tevens continu begast met 500

tijdstip Hoagland = op eerste dag van begassing.

verspreiding pieken

Behandeling 6:
Idem "Behandeling 2" met uitzondering van het felt, dat de

plantjes direct in potjes werden gezaaid en de daglengte die

in de klimaatkainer heerste:

Daglengte = 16 uur, van 6.00 - 22.00 uur.

De omstandigheden in de tonnen waren gelijk aan die vermeld

onder "Behandeling 5" echter:

Daglengte = 12 uur , van 5.30 - 17.30 uur,

zodat de helft van de pieken in het licht en de anderen

helft in het donker plaatshad.

Begass ing
De planten werden begast met verschillende concentratieS H2S

(0, 100, 210 & 500 ppb en piekbelastingefl a 500 ppb). Dit had

plaats in 2 tot 4 begassingstOflflefl, zoals beschreven is door

13

ppb.

Behandeling 5:

Idem "Behandeling 4" met uitzondering van de in de tonnen

plaatsvindende begassing:
BegassingSCOflcefltraties = 0, 210 & 500 ppb H2S continu en

500 ppb H2S gedurende periodes

van 2 uur (piekbelaStiflg)

= 7.00 — 9.00 uur;

11.45 — 13.45 uur;

16.30 — 18.30 uur;

21.30 — 23.30 uur;

2.15 — 4.15 uur.

Blootstelliflg aan 500 ppb gedurende 10 uur per dag (5 pie-

ken van 2 uur) koint overeen met blootstelliflg aan 210 ppb

gedurende 24 uur per dag (continue blootstelling).



Maas et al. (16) en waarvan de opstelling staat afgebeeld in
Fig. 2.

Fig. 2. Opstelling van de begassingstonnen. De glasplaten die
de tonnen van boven afdekten en waarboven de laiapen hingen,
werden niet behuip van een ventilator gekoeld. Koelwater
zorgde ervoor, dat de temperatuur in de tonnen niet te hoog
werd.

Een doorsnede van een begassingston staat in Fig. 3 (5).
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Fig. 3. Doorsnede van een begassingston die opgesteld staat
zoals in Fig. 2. is afgebeeld.
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Groei
De RGR (Relative Growth Rate) werd bepaald aan planten die
gedurende 2 weken werden blootgesteld aan 0, 210 en 500 ppb H2S
continu en pieken van 500 ppb H2S gedurende 2 uur (zie "Behan—
deling 6"). De kweek van de spinazie had echter in kiembakken
plaats en niet direct in de potjes. Op de 7de dag werden in

elk potje 2 plantjes gepoot en 20 ml Hoagland toegevoegd. De
begassing werd gestart zodra aile planten in de tonnen ston—

den. Van 27 overgebleven 5pinazie plantjes werd het versge—

wicht gepaaid (9 * (n = 3)). Tevens werd op dezelfde inanier
het versgewicht van de begaste planten bepaald, nadat die 7

resp., 14 dagen in de tonnen hadden gestaan. De RGR in g1 g'

dag' kon als volgt worden berekend:

RGR = in ( e.indgewi ch t) - in (begingewi ch t)
(t2 — ti)

Voor een voorbeeld berekening van de RGR zie "Bijlage 3".

Transpiratie
Het was de bedoeling de H2S-geleiding van de spruit te bepalen
met behuip van een zwavelinonitor, die vorig jaar werd aange—
schaft. Echter, de installatie hiervan duurde veel langer dan
voorzien, zodat de mnetingen als volgt werden verricht. Per ton
werden een aantal potten met 1 plant luchtdicht verpakt in
parafilmn en alumniniumfoelie. Hiervan werd bet gewicht bepaald.

Na een verblijf van 24 uur in een ton waar de concentratie H2S

0, 500 ppb of 500 ppb in 5 pieken van 2 uur was (zie "Behande-

ling 6") werd niet alleen opnieuw het gewicht van de verpakte
pot met de plant bepaald, maar ook het versgewicht van het

plantje zeif. De afname van bet gewicht in de tijd was een
mnaat voor de transpiratie van het plantje, dus voor de efflux
van waterdainp (q(H2O)) door de stomata. Hieruit kon vervolgens

de influx voor H2S (q(H2S)) afgeleid worden. De berekening van

q(H2S) had plaats volgens de mnethode die beschreven is volgens

De Kok et al. (11). Voor een gedetailleerde berekening zie

"Bijiage 4".

In vitro NADH oxydatie capaciteit
De enzyin—activiteit in de spruit van spinazie die verantwoor—

delijk was voor de NADH oxydatie werd bepaald met behuip van
een CAM singlebeam spectrofotometer. De bepaling verliep

volgens methode 2 zoals beschreven is door Maas et al. (19).
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Verder gold, dat de NADH ox. cap in initol g FW' h' als volgt

kon worden berekend:

NADH OX. CAP.
GRADIENT * 2.6 * 10 * 60

0.4 * 5.2

waarin:

Gradient = helling van de lineaire afname van de absorp—

tie (NADH ox. cap.) per ininuut. De grootte

van deze helling werd bepaald in.b.v. het

coinputerprogramina ENZFITTER;

2.6 = aantal ml aanwezig in cuvet;

10 = verdunningsfactor tijdens extractie;
60 = aantal minuten in één uur;

0.4 = ml extract aanwezig in cuvet;

5.2 = inolaire absorptie coefficient van NADH.

De gradient die nodig was voor de berekening van de NADH
oxydatie capaciteit werd in de eerste twee experixnenten (zie
pag. 18—24) bepaald over de eerste 5 minuten van de metingen

met de spectrofotometer. Dit was niet altijd het lineaire

deel. Dat viel soins voor het beginpunt van de inetingen, omdat

als gevolg van een inisverstand, deze pas gestart werd 6 minu-

ten nadat de NADH aan de cuvetten was toegevoegd. Echter na
die toevoeging behoren de metingen direct te starten, zodat

dan binnen de uiteindelijk verkregen grafiek (over een periode

van 15 ininuten) de gradient van het lineaire deel Ron worden

bepaald. Om na deze f out toch vergelijking van de NADH ox.
cap. xnogelijk te inaken werd overal de gradient over de eerste

5 ininuten bepaald en ingevuld in de forinule. Zie voor een

voorbeeld berekening "Bijlage 5".

Wateroplosbare niet-eiwitgebonden sul fhydrylverbindingen

Ret SH-, GSH- en cys-gehalte in de spruiten van spinazie
werd colorimetrisch bepaald (vitatron) op de manier zoals

beschreven is door De Kok et al. (9). Na extractie met behuip

van een 0.15 % ascorbinezuur oplossing en filtratie, vond 5
minuten incubatie bij 100 °C plaats. Aan het supernatant werd

vervolgens, voordat incubatie bij 30 °C plaats had, alleen

methylglyoxal toegevoegd. Net behulp van de volgende formule
werd het totaal SH-gehalte in pino1 g FW' berekend:
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Totaal SH-gehalte = [(AbSA -AbsC) -AbsE] * 10 * 2.2
13.6

Het cys-gehalte in pmol g FW' werd bepaald met behuip van de
formule:

Cys-gehal te = totaal SH - [(Abs B - Abs D) - Abs F] * 10 * 2 .2

13.6

waarin:

Abs A en B = maat voor de met DTNB reactieve verbindingen
die in het supernatant aanwezig waren, zonder
of met methyiglyoxal;

Abs C en D = bepaling van de absorptie van het supernatant

zonder of met methyiglyoxal;

Abs E en F = blanco's, bepaling van de absorptie van de
DTNB oplossing zeif, zonder of met methyigly-

oxal;

10 = verdunningsfactor tijdens extractie;

2.2 = totaal volume in de buizen A t/m F;

13.6 = molaire absorptie coefficient van sulfhydryl-
verbindingen (15).

Het GSH-gehalte in pmol g FW1 h kon als volgt worden bere—
kend:

GSH—gehalte = totaal SH - cys-gehalte

Deze sommatie gold alleen in het licht. In donker vond name—

lijk tevens accumulatie van r—glutamyl-cysteine plaats (6, 7,

10, 11).
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RESULTATEN EN DISCUSSIE
Achtereenvolgens zullen de resultaten en discussie behandeld
worden van de
1) groeiproef;
2) vijf experiinenten waarin de NADH oxydatie capaciteit en de

sulfhydrylgehaltes werden bepaald.

ad 1) Resultaten en discussie groeiproef

De resultaten zijn weergegeven in tabel 1 en 2. Het experiment

duurde in totaal drie weken.

Tabel 1. Effect van 0, 210, 500 piek en 500 ppb

H2S op de RGR van de spruiten van spinazie (cv.

Estivato) die 1 resp. 2 weken werden begast. De

pieken duurden elk 2 uur, in totaal werden 5

pieken binnen 24 uur gegeven (zie "Behandeling 6",

pag. 11). De RGR werd berekend over een periode
van 7 dagen. Weergegeven zijn de geiniddelden van 9

metingen, elk bevatte 3 spruiten ± SD. De groei-
snelheden waarachter verschillende letters staan
zijn significant verschillend in een ANOVA test (P

< 0.05 volgens Tukey-HSD inethode, zie "Bijiage

6")

leeft.

plant

[dagen]

begas.

duur

[dagen]

H2S

[ppb]

RGR

[g/g/dag]

14

14

14

14

21

21

21

21

7

7

7

7

14

14

14

14

0

210

500piek

500

0

210

500piek

500

0.20 ± o.02

0.15 ± 0.O6ab

0.20 ± o.o5

0.14 ± 0.03'

0.11 ± o.osa

0.08 ± o.osa

0.08 ± 0.06

0.09 ± 0.o4
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Tabel 2. Effect van 0, 210, 500 piek en 500 ppb

H2S op de RGR en de opbrengst van de spruiten van
spinazie (cv. Estivato) berekend over een periode
van 14 dagen. De pieken duurden elk 2 uur, in

totaal werden 5 pieken binnen 24 uur gegeven (zie
"Behandeling 6", pag. 11). Alle planten waren 21
dagen oud en werden 14 dagen begast. Weergegeven
zijn de geiniddelden van 9 inetingen, elk bevatte 3

spruiten ± SD. De groeisnelheden waarachter ver—

schillende letters staan zijn significant ver—

schillend in een ANOVA test (P < 0.05 volgens

Tukey-HSD inethode, zie "Bijlage 6").

H2S

[ppb]

RGR

[g/g/dag]

Opbrengst

[g]

0

100

500piek

500

0.15 ± 0.028

0.11 ± 0.02b

0.14 ± 0.02

0.11 ± 0.02'

8.17 ± 1.32a

4.66 ± 1.32b

7.10 ± 1.32a

4.66 ± 1.32b

Uit tabel 1 volgt, dat de RGR van de spinazie die met ver-
schillende H2S-concentraties werden begast, alleen gedurende de

eerste week verschillend was. De planten die continu werden
blootgesteld aan 500 ppb hadden een lagere RGR ten opzicht van
de rest van de planten. De kleinere RGR bij de 210 begassing

was niet significant. De piekbelasting had geen effect op de

RGR (I).
Wanneer echter de RGR over 14 in plaats van 7 dagen werd
berekend (tabel 2), dan was die bij de 210 en 500 ppb continue

begassing kleiner dan bij de 500 ppb piekbegassing en de

controle planten. Dit was kennelijk het gevoig van effecten
die in de eerste week van de begassingsperiode optraden, daar
de RGR in tabel 2 (14 daagse periode) het gemniddelde was van

de waarden die vermneld staan in tabel 1 (7 daagse periode).
Waarschijnlijk kwamn er ergens tussen de twee weken een einde
aan de exponentiële groeifase. Het was dus in deze fase waarin

de RGR's onderling verschillen vertoonden (tabel 1). In tabel

2 is tevens de absolute opbrengst weergegeven, daar de RGR in

feite niet zo vreselijk veel zegt, omdat de planten zich als
gevoig van de begassing, per behandeling in een verschillend

groeistadium bevonden. Het bleek, dat als gevolg van de begas—
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sing met 210 en 500 ppb H2S de opbrengst met ± 43 % afnam ten

opzichte van de controle planten. De RGR daling van deze
pianten was 27 % ten opzichte van de controle pianten. Dus

begassing had wel degeiijk effect op de groei van de pianten.
De invioed van de piekbeiasting was minder groot (opbrengst

daaide met 13 %, de RGR met 7 %) en niet significant.

Op grond van deze resuitaten en de link van de groei met de

NADH oxydatie capaciteit in de spruit (zie "Inleiding" pag.

6), werd de laatste (o..a.) bepaaid in de flu volgende experi-

menten.

ad 2) Resultaten en Discussie van de experimenten waarin de in

vitro NADH oxydatie capaciteit en de sulfhydrylgehaltes werden

bepaald

In verbarid met de statistische verwerking van de gegevens met

betrekking tot de NADH oxydatie capaciteit (ANOVA test gevoigd
door Tukey-HSD methode), was het noodzakeiijk op deze data een
worteitransformatie toe te passen. Dit leidde bij het terug
transforrneren (naar normale waarden) tot een geiniddelde waarde

± een asymmetrisch standaarddeviatie interval (zie de tabeilen

hieronder). Voor details zie "Bijiage 6".

Experiment 1
De pianten werden opgekweekt en vervolgens begast zoals be—

schreven staat onder "Behandeling 1" op pag. 3.1. Op drie ver—

schiilende tijdstippen werd het FW, de in vitro NADH oxydatie
capaciteit (ox. cap.), het totale SH-gehaite, het GSH- en cys-
gehalte bepaaid zoals beschreven is op pag. 16-18. Het experi-

ment duurde 3 weken. In tabel 3 staan de resultaten van de in

vitro NADH oxydatie capaciteits bepalingen. Hieruit blijkt,

dat de begassingsconcentratie een (niet significante) daling

van de ox. cap. veroorzaakte. In de tijd veranderde er even—

eens nauwelijks iets.
Uit tabel 4 volgt, dat begassing met 250 ppb al na ongeveer 2
dagen een significante stijging veroorzaakte van zowel het

totaie SH- als het GSH- en cys—gehalte. Waarschijnlijk is de

grote spreiding in de cys-gehaltes, nadat de pianten 15 dagen

begast waren, er de oorzaak van dat dit gehalte niet signifi-

cant hoger lag dan dat in de controle pianten. Het effect van

de begassing met 250 ppb leek het maximum ergens tussen de 2

en 8 dagen dat begassing piaatshad te bereiken. De gehaltes

in de controie planten veranderden niet in de tijd.
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Tabel 3. Effect van 0 en 250 ppb H2S op de in vitro NADH oxycla-

tie capaciteit in de spruiten van spinazie (cv. Estivato).

Weergegeven zijn de gemiddeiden van 3 enkelvoudige metingen ±
SD. Wanneer slechts 2 metingen werden verricht is alleen het
gemiddelde weergegeven. De gemiddelden waarachter verschilien—
de letters staan zijn sigificant verschillend in een t—test (P
< 0. 05, zie "Bijiage 6"). De gegevens met betrekking tot het
versgewicht van de planten zijn ook toegevoegd. Hiermee zijn
echter geen verdere berekeningen verricht.

ift

pint

gas

duur

H2S

[ppb]

FW

[g]

NADH oxydatie capaciteit

[pmol g FW' h']

[dagen] gelrt-SD gem. gem+SD

8

15

15

22

22

2

9

9

16

16

0

0

250

0

250

0.12 ± 0.00

0.81 ± 0.31*
0.53 ± 0.21*

3.98 ± 0.22*
2.17 ± 0.34*

7.6

7.4

3.6

7.7

l0.5
5•3a

8.4

5.1

7.8

14.1

74

—

) Gemiddelde van 36 metingen, die elk 10 spruiten bevatte;
*) gemiddelde van 36 enkelvoudige metingen.

De resultaten van de SH-, GSH- en cys-bepalingen staan in de

tabel hieronder.
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Tabel 4. Effect van 0 en 250 ppb H2S op het totale SH-, GSH— en
cys-gehalte in de spruiten van spinazie (cv. Estivato). Weer-
gegeven zijn de geiniddelden van 3 enkelvoudige inetingen ± SD.
Wanneer slechts 2 inetingen werden verricht is alieen het

gemiddelde weergegeven. De gehaltes waarachter verschiilende
letters genoteerd staan, zijn significant verschillend in een
t—test (P < 0. 01, zie "Bijiage 6").

if t

pint

gas

duur

H2S

[ppbj

SH GSH cys

[pmoi g FW'][dagen]

9

9

14

14

21

21

2*

2*

8

8

15

15

0

250

0

250

0

250

0.20 ± 0.02°

0.72 ± 0.04k'

0.25 ± 0.02

1.26 ± 0.15b

0.30 ± 0.07

1.29 ± 0.26b

0.17 ± o.ola

0.43 ± 0.02b

0.24°

0.65 ± 0.04b

0.25 ± 0.05

0.63 ± 0.08'

0.03 ± o.o2

0.29 ± 0.03b

0.01°

0.61 ± 0.iib

0.05 ± o.o3

0.67 ± 0.34°

) Begassingsduur was 44 uur.

Besioten werd het experiment te herhaien, waarbij tevens de
effecten van 2 andere begassingsconcentraties ni 100 en 500
ppb H25 bepaald zouden worden. Dit om enig inzicht te krijgen
met weike concentraties piekbelastingen uiteindlijk uitgevoerd
zouden mnoeten worden.

0-
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Experiment 2

De planten werden gekweekt en daaropvolgend begast zoals

beschreven staat onder "Behandeling 2" op pag. 12.. De begas—
singsperiode was 14 dagen. De bepaling van de in vitro NADH
ox. cap., het SH-, GSH- en cys-gehalte hadden plaats zoals
beschreven staat op pag. 16—18, na een verblijf van resp. 1,2,
7 en 14 dagen in de begassingstonnen. De resultaten met be—
trekking op de NADH ox. cap. staan in tabel 5. Hieruit blijkt,
dat 1 dag begassen geen effect teweegbracht op de in vitro

NADH ox. cap. Dit veranderde naarmate het experiment vorderde.
Na 2 weken begassing was te zien, dat het effect van 100 ppb
te verwaarlozen was (ni. niet significant verschilllend van de
controle planten) en dat begassing met 250 en 500 ppb een
daling van de NADH ox. cap. veroorzaakte. Waarschijnlijk lag
dus tussen de 100 en 250 ppb een concentratie niveau (dremnpel—
waarde) waarboven wel en waaronder de plant geen hinder onder—
vond. Het effect wat dan optrad was al na 2 dagen begassing

maximnaal.

Uit tabel 6 blijkt, dat als gevoig van de begassing het cys—
gehalte veel mneer toenamn (bijna 14 keer na 14 dagen begassing)
in vergelijking tot hèt GSH-gehalte (wat op dat moment 3 keer

zo groot was in de met 500 ppb begaste planten ten opzicht van

de controle planten). Dit was ook in overeenstemnming met de
literatuur (zie Inleiding, pag. 7). Het SH-gehalte in de

spruiten nam direct toe als gevoig van de begassing en over de
eerste 7 dagen begassing bekeken, leek het effect van 100 ppb
verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van de controle planten,
terwijl begassing met 250 en 500 ppb het SH-gehalte signif i-
cant deed toenemen. Na 14 dagen begassing was het patroon
echter wat veranderd. Met toenemende begassingsconcentratie
namn ook het SH- (en GSH- en cys-) gehalte toe.
In de tijd veranderde er niet zoveel. Het bleek, dat de effec-
ten van de begassing over het algemneen al na 2 dagen begassing

maximaal waren.
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Tabel 5. Effect van begassing met 0, 100, 250 en 500 ppb H2S op
de in vitro NADH oxydatie capaciteit in de spruiten van spina-

zie (cv. Estivato). Weergegeven zijn de gemiddelden van 3

enkeivoudige mnetingen ± SD. Wanneer slechts 2 metingen werden
verricht is aileen het gemiddeide weergegeven. De gemniddelden
waarachter verschiiiende letters staan zijn significant ver—

schillend in een ANOVA test (P < 0. 05 voigens Tukey-HSD

mnethode, zie "Bijiage 6"). De gegevens met betrekking tot het
versgewicht van de spruiten zijn ook toegevoegd. Hierrnee zijn
echter geen verdere berekeningen verricht.

lft gas H2S FW NADH oxydatie capaciteit

pint duur

[ppb] [g]

[pmoi g FW' 1r11

gem-SD gem. gem+SD[dagen]

7 1 0 0.08 ± 0.02* 39 57* 8.0

7 1 100 0.07 ± 0.01* 5.0 6.6a 8.5

7 1 250 0.07 ± 0.00* 2.8 4.0* 5.4

7 1 500 0.05 ± 0.01* 4.4 6.2a 8.5

8 2 0 0.09 ± 0.01* 8.4 9.2a 99
8 2 100 0.08 ± 0.01* 6.7 77*C 8.9

8 2 250 0.07 ± 0.01* 4.0 4.8b 5.8

8 2 500 0.07 ± 0.01* 4.6 5.5 6.6

13 7 0 0.48 ± 0.08* 5.8 74 9.2

13 7 100 0.34 ± Q•Q9* 6.8 8.9a 11.2

13 7 250 0.24 ± 0.06* 3.4 49a 6.7

13 7 500 0.21 ± Q•Q7* 44*

20 14 0 1.68 ± 0.40* 6.6 7.8* 9.1

20 14 100 1.45 ± 0.39* 8.6 8.7* 8.9

20 14 250 0.65 ± 0.38* 3.5 4.8b 6.2

20 14 500 0.69 ± 0.11* 3.8 4Qb 42
) Gemiddelde van 6 bepalingen, elk bevatte 7-8 spruiten;

25



) geniiddelde van 6 enkelvoudige bepalingen;

De resultaten van de SH-bepalingen zijn hieronder weergegeven.
Tabel 6. Effect van begassing met 0, 100, 250 en 500 ppb H2S OP
het totale SH-, GSH- en cys-gehalte in de spruiten van spina-

zie (cv. Estivato). Weergegeven zijn de gemiddeiden van 3

enkelvoudige mnetingen ± SD. Wanneer slechts 2 inetingen werden

verricht is alleen het gemiddelde weergegeven. De gehaltes

waarachter verschiliende letters genoteerd staan zijn signifi-
cant verschillend in een ANOVA test (P < 0.05 volgens Tu]cey-
HSD methode, zie "Bijiage 6").

if t. gas. H2S SH GSH cys

pint duur

[ppb] [imOi g FW1][dagen]

7 1 0 0.27 ± o.oia 0.26 ± 0•03a

7 1 100 0.70 ± 0.04b 0.44 ± 0•10b 0.26 ± 0.06a

7 1 250 0.93 ± 0.03c 0.52 ± 0•03b 0.41 ± 0.05

7 1 500 0.97 ± 0.16c 0.55 ± 0•03b 0.42 ± 0.i2

8 2 0 0.31 ± 0.O4 0.22 ± 0.03a 0.10 ± o.07

8 2 100 0.46 ± o.4o

8 2 250 1.15 ± 0.05b 0.50 ± o.o8 0.64 ± 0.04k

8 2 500 1.24 ± 0.09b 0.46 ± 0.16a 0.78 ± 0.19b

13 7 0 0.42a 0.20

13 7 100 0.55 ± 0.21a 0.41 0.26

13 7 250 0.61 ± 0.37a

13 7 500 1.26 ± 0.15k'

20 14 0 0.31 ± 0.05 0.24 ± o.o3 0.07 ± o.o2

20 14 100 0.85 ± 0.06k' 0.52 ± 0.02' 0.33 ± 0.06b

20 14 250 1.32 ± 0.14c 0.65 ± 0.O1C 0.66 ± 0.14c

20 14 500 1.73 ± 0.08d 0.76 ± 0.05d 0.97 ± 0.lOd
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Besloten werd het experiment te herhalen. Vanwege een tekort
aan tonnen werd alleen begast met 0, 100 en 500 ppb H2S (de

effecten als gevoig van 250 ppb H2S begassing waren toch

vergelijkbaar met die veroorzaakt door 500 ppb H2S). In de

begassingtonnen zou continu licht worden gegeven, zodat in

latere experimenten de piekbelastingen homogeen over de dag
verdeeld konden worden, waardoor het oogsten gewoon steeds 's
ochtends icon plaats blijven hebben. Wanneer er wel een dag /

nacht ritine aanwezig zou zijn, is dit oogsttijdstip een moei—
lijk punt, want zijn de effecten van piekbelastingen overdag
gelijk aan die van 's nachts? Zo nee, wanneer moet er dan
geoogst worden? Aangezien er in de literatuur niks bekend is

over deze effecten is 24 uur licht per dag een handig uit—

gangspunt.

Experiment 3
De planten werden opgekweekt en vervolgens begast zoals be—

schreven staat onder "Behandeling 3" op pag. 12. (continu
licht). De totale begassingsduur was 3 dagen. Elke dag werden
planten ult de tonnen verwijderd ten behoeve van de in vitro

NADH ox. cap. en de SH-bepalingen. Deze vonden plaats op de

manier die staat beschreven op pag. 16-18. De NADH-bepalingen
verliepen vanaf dit moment zoals het hoorde (zie "In vitro

NADH ox. cap." op pag. 17). In tabel 7 staan de resultaten
hiervan weergegeven. Het blijkt, dat het effect van begassing
met 100 ppb verwaarloosbaar was ten opzichte van de controle
planten. Als gevoig van de begassing met 500 ppb H2S daalde de
in vitro NADH ox. cap. significant. In de tijd bleek er weinig

effect te zijn. Na 2 dagen begassing was de teweeggebrachte

daling in de ox. cap. maximaal.
Uit tabel 8 blijkt, dat de GSH- en cys-gehaltes ten gevolge
van de begassingsconcentraties en -tijd 2-3 keer resp. 3-17

keer zo groot werden ten opzichte van de controle planten. Het

SH-gehalte namn toe bij opklimnmnende begassingsconcentratie en
had, net als het GSH— en cys—gehalte, al na 2 dagen een maxi-

mum niveau bereikt. Ook begassing met 100 ppb H2S veroorzaakte

een significante stijging van het SH-gehalte. Dit is in tegen—

stelling met de resultaten van experiment 2, waar deze begas—
singsconcentratie veel minder duidelijk effect had teweegge-

bracht.
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Tabel 7. Effect van begassing met 0, 100 en 500 ppb H2S op de

in vitro NADH oxydatie capaciteit in de spruiten van spinazie

(cv. Estivato). Weergegeven zijn de gemiddelderi van 3 enkel—

voudige metingen ± SD. De gemiddelden waarachter verschillende
letters staan zijn significant verschillend in een ANOVA test

(P < 0.05 volgens Tukey-HSD inethode, zie "Bijlage 6") De gege—

vens met betrekking tot het versgewicht van de spruiten zijn

ook toegevoegd. Hiermee zijn echter geen verdere berekeningen

verricht.

ift

plnt

gas

duur

H2S

[ppb]

FW

[g]

NADH oxydatie capaciteit

[mol g FW1 h1]

[dagen] gem-SD gem. gem+SD

6 0 0 0.05 ± 0.00* 10.5 11.9 13.3

7 1 0 0.08 ± 0.01 9.1 lo.oa 10.9

7 1 100 0.08 ± 0.00 6.9 93ab 12.2

7 1 500 0.07 ± 0.01 6.1 6.2b 6.4

8 2 0 0.12 ± 0.01 4.6 7.la 10.1

8 2 100 0.11 ± 0.01 7.7 lo.oa 12.7

8 2 500 0.08 ± 0.01 4.2 4•9a 5.6

9 3 0 0.19 ± 0.06 11.1 12.5 13.9

9 3 100 0.17 ± 0.01 12.9 14.0 15.0

9 3 500 0.11 ± 0.0l 1.9 33b 5.0

*) Gemiddelde van 6 bepalingen, elk bevatte 8-10 spruiten;

) gemiddeldevan 6 enkelvoudige bepalingen, elk bevatte 5-8

spruiten.

Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de SH—bepalingen.
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Tabel 8. Effect van begassing met 0, 100 en 500 ppb H2S OP het

totale SH-, GSH- en cys-gehalte in de spruiten van spinazie

(cv. Estivato). Weergegeven zijn de gemiddelden van 3 enkel-

voudige bepalingen ± SD. De gehaltes waarachter verschillende

letters genoteerd staan zijn significant verschillend in een

ANOVA test (P < 0.05 volgens Tukey-HSD ritethode, zie "Bijiage

6").

ift

plnt

gas.

duur

H2S

[ppb]

SH GSH cys

[dagen] [itmo1 g FW']

6 0 0 0.20 ± 0.02 0.17 ± 0.05 0.04 ± 0.04

7 1 0 0.27 ± 0.018 0.17 ± o.ola 0.11 ± o.0l

7 1 100 0.56 ± 0.04b 0.42 ± 0.02b 0.14 ± o.02

7 1 500 0.89 ± 0.13c 0.52 ± 0.02c 0.36 ± 0.lla

8 2 0 0.25 ± o.o2 0.24 ± o.ola 0.01 ± o.0l

8 2 100 0.57 ± 0.02b 0.44 ± o.o3 0.13 ± 0.038

8 2 500 0.79 ± 0.02c 0.41 ± 0.158 0.38 ± 0.l3'

9 3 0 0.21 ± o.ola 0.19 ± o.ola 0.02 ± o.ola

9 3 100 0.52 ± 0.0l' 0.37 ± 0.OOb 0.15 ± 0.Olb

9 3 500 0.84 ± 0.01 0.50 ± 0.O1C 0.34 ± 0.02c

Besloten werd omn in het volgende experiment piekbelastingen

met 500 ppb H2S te geven, daar bij deze concentratie een

(eventuele) veranderingen in de NADH ox. cap. en de sulfhy—

drylgehaltes beter tot uiting zouden kornen dan bij begassing

met 100 ppb. Daar de hoeveelheid inforinatie die tot flu toe

verkregen werd uit de bepalingen van de GSH— en cys—gehaltes

niet opwoog tegen de hoeveelheid werk die ervoor nodig was,

werd de bepaling van deze gehaltes in het vervolg achterwege

gelaten. In feite zegt het totale SH-gehalte voldoende. Boven—

dien duurde de begassing slechts 2 dagen, daar uit bovenstaan—

de experiinenten wel bleek dat binnen deze periode de effecteri

een maximum bereikten.
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Experiment 4

De planten werden gekweekt en daarop volgend begast zoals

beschreven staat onder "Behandeling 4 en 5" op pag. 12—13. Er
had slechts 2 dagen begassing plaats, zodat op 3 tijdstippen
(nulpunt en op beide dagen) de in vitro NADH ox. cap. en het
SH-gehalte werden bepaald, op de manier die staat beschreven
op pag. 16-18. In tabel 9 staan de resultaten van de NADH ox.
cap. bepalingen. Hieruit blijkt, dat de piekbelastingen die 2
uur duurden en de continue begassing met 500 ppb na 1 dag a1
een significante daling van de in vitro NADH ox. cap. veroor—
zaakten ten opzichte van dat in de controle planten. De begas—
sing met 210 ppb continu week hier (flog) niet significant van
af, zodat de effecten van de bijbehorende piekbelasting em-
stiger leken. Na 2 dagen begassen waren er echter wel duide—
lijke effecten aanwezig. Er leek voor de begassingsconcentra—
tie een soort dremnpelwaarde te bestaan die in lag tussen de
effecten die werden veroorzaakt door begassing met 0, 100 ppb

en 500 piek 1 en door 210 ppb, 500 piek 2 en 500 ppb. Deze
twee groepen brachten mm of mneer dezelfde effecten teweeg.
Dus het effect van 5 piekbelastingen per dag met elk een duur
van 1 uur was gelijk •aan welke veroorzaakt werd door 100 ppb
H2S gedurende 24 uur per dag. Echter het effect van de piekbe-
lasting die 2 uur duurde verschilde niet significant van die
veroorzaakt door 100 ppb H2S en leek dus wat mninder ernstige
gevolgen te hebben dan de bijbehorende 210 ppb H2S-begassing.
De effecten veranderden niet binnen de 2 dagen dat bet experi-

ment duurde.
Uit de resultaten in tabel 10 blijkt, dat de toename van het
SH-gehalte na 1 dag begassing al niaximaal was. De piekbelas-
tingen die slechts 1 uur duurden en gevolgd werden door 3
uur schone lucht (0 ppb) veroorzaakten een zelfde effect dan
welke in de controle planten werden gevonden. De begassing met
100 ppb H2S had een groter SH gehalte tot gevolg. Ook de

piekbelastingen die 2 uur per keer duurden hadden een lager
SH-gehalte in de planten tot gevolg vergeleken met datgene wat
de 210 ppb begassing veroorzaakte. De begassing met 500 ppb H2S
veroorzaakte de grootste effecten. Dus in de volgorde 0, piek,
bijbehorende continue concentratie, 500 ppb nam het SH gehalte
toe en dus hadden de piekbelastingen minder effect in verge—
lijking tot de continue begassing!
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Tabel 9. Effect van begassing met 0, 100, 500 ppb in 5 pieken

per dag van 1 uur (pieki), 210, 500 ppb in 5 pieken per dag
van 2 uur (piek2) en 500 ppb H2S op de in vitro NADH oxydatie

capaciteit in de spruiten van spinazie (cv. Estivato). De

geniiddelden waarachter verschillende letters staan zijn signi-

ficant verschillend in een ANOVA test (P < 0.05 volgens Tukey—

HSD mnethode, zie "Bijiage 6"). De gegevens met betrekking tot
het versgewicht van de spruiten zijn ook toegevoegd. Hiermee

lft

plnt

gas

duur

H2S

[ppb]

FW

[g]

NADH oxydatie capaciteit

[mol g FW' h']

gem-SD gem. gemn+SD[dagen]

7 0 0 0.06 ± 0.02* 9.1 10.8 12.6

8 1 0 0.10 ± 0.01* 6.5 8.7a 11.2

8 1 100 0.09 ± 0.00* 6.6 74ab 8.3

8 1 piekl 0.10 ± 0.01k 4.3 6.3ab 8.6

8 1 210 0.10 ± 0.01* 4.2 6.Oab 8.1

8 1 piek2 0.10 ± 0.0l 3.8 4.8" 6.0

8 1 500 0.09 ± 0.0l 3.5 4.8b 6.2

9 2 0 0.13 ± 0.02* 5.7 7.2* 8.9

9 2 100 0.15 ± 0.01* 6.9 94
9 2 pieki 0.12 ± 0.01k 6.0 7.8a 9.8

9 2 210 0.11 ± 0.01 2.9 35b 4.1

9 2 piek2 0.12 ± 0.01' 4.4 57
9 2 500 0.11 ± 0.02' 2.9 4•5) 6.3

elk bevatte
bepalingen, elk bevatte
bepalingen, elk bevatte
bepalingen, elk bevatte

De resultaten van de SH-bepalingen staan in de tabel hieronder

weergegeven.
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• Gemiddelde
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') gemniddelde

2 bepalingen,van 1
van 3
van 6
van 7

5—9
5—9
5—9
7—9

spruiten;

spruiten;
spruiten;
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Tabel 10. Effect van begassing met 0, 100, 500 ppb

in 5 pieken per dag van 1 uur (piek 1), 210, 500

ppb in 5 pieken per dag van 2 uur (piek 2) en 500
ppb H2S op het SH-gehalte in de spruiten van spi-
nazie (cv. Estivato). De gehaltes waarachter

verschillende letters genoteerd staan zijn signi-
ficant verschillend in een ANOVA test (P < 0.05
volgens Tukey—HSD methode, zie "Bijlage 6").

leeft. begas. H2S SH

plant duur

[dagen] [dagen] [ppb] [iunol g FW']

7 0 0 0.27±0.0W

8 1 0 0.23 ± o.04a*

8 1 100 0.56 ± 0.02

8 1 pieki 0.30 ± 0.06

8 1 210 0.60 ± 0.0l

8 1 piek2 0.47 ± 0.04

8 1 500 0.72 ± o.07

9 2 0 0.24 ± 0.04

9 2 100 0.57 ± 0.04

9 2 piekl 0.31 ± o.ola

9 2 210 0.70 ± 0.03

9 2 piek2 0.53 ± 0.05

9 2 500 0.87 ± o.12

#) Geniiddelde van 15 bepalingen, elk bevatte 7—10

spruiten;
*) gemniddelde van 12 bepalingen, elk bevatte 6-10

spruiten;

) gemniddelde van 3 bepalingen, elk bevatte 8-10

spruiten;

) geniiddelde van 6 bepalingen, elk bevatte 6—10
spruiten.
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Echter in dit experiment was het licht in de tonnen nog steeds
24 uur per dag aan wat natuurlijk niet strookt met de situatie
in het veld. Als laatste experiment werd daarom opnieuw een
dag / nacht ritine ingesteld en met 2 uur durende 500 ppb H2S
pieken begast. Dit oxndat de 1 uurspieken zowel wat de in vitro

NADH ox. cap. als het SH-gehalte betreft geen effect veroor—
zaakten wat significant van de controle planten verschilde.

Experiment 5
De spinazie werd gekweekt en vervolgens begast zoals beschre—
yen staat onder "Behandeling 6" op pag. 13. Er had slechts 2
dagen begassing plaats. De in vitro NADH ox. cap. en het SH-
gehalte in de spruit werden op 3 tijdstippen bepaald op de

manier die staat beschreven op pag. 16—18. Tevens werden

enkele inetingen verricht met betrekking tot de geleiding van
de spruit voor H20 (g(H20)) en de daarvan afgeleide geleiding
voor H2S. Echter de verschillende behandelingen bleken hierop
geen effecten te veroorzaken. Wel was de spreiding in de data

erg groot, wat inede een oorzaak was van het afwezig zijn van
significant verschillen. Voor details met betrekking tot de
berekeningen van de q(H20) en q(H2S) zie "Bijiage 4". Dat de
H2S-begassing de stomataire geleidbaarheid niet beInvloedde was
in overeensteinming met de literatuur (zie "Inleiding" pag. 6—

7).

Uit de resultaten van de NADH ox. cap. (tabel 11) blijkt, dat

de daling hiervan voornamelijk op de tweede begassingsdag

optrad. De daling als gevoig van de piekbelasting is gelijk
aan die veroorzaakt door de begassing met 210 ppb H2S. De

hoogste begassingsconcentratie had het grootste effect. Dit is
in overeenstemming met wat in experiment 4 gevonden werd. Maar
kennelijk was als gevoig van het dag / nacht ritme de NADH ox.
cap. van de 210 ppb en 500 piek belasting niet ineer signif i—

cant verschillend van dat in de controle planten.
Uit de tabel 12 volgt, dat de SH-gehaltes van de met pieken
belaste planten lager waren dan die van de planten die met 210
ppb H2S werden begast. De hoogste gehaltes werden gevonden in
de met 500 ppb H2S begaste planten. Dus ook flu gold, dat in de

volgorde 0, piek, continu 210, 500 ppb de effecten groter
waren, wat in overeenstemming was met de uitkoinsten van expe-

riment 4 (pag. 30-32.). Tevens bleken de SH-gehaltes van de
begaste planten op de tweede dag hoger te liggen dan op de
eerste dag.

33 -



Tabel 11. Effect van begassing met 0, 210, 500 ppb in 5 pieken

per dag van 2 uur (piek2) en 500 ppb H2S op de in vitro NADH
oxydatie capaciteit in de spruiten van spinazie (cv. Estiva—

to). De geiniddelden waarachter verschillende letters staan

zijn significant verschilllend in een ANOVA test (P < 0.05
volgens Tukey-HSD methode, zie "Bijiage 6"). De gegevens met
betrekking tot het versgewicht van de spruiten zijn ook toege-
voegd. Hierinee zijn echter geen verdere berekeningen verricht.

ift

pint

gas

duur

H2S

[ppb]

FW

[g]

NADH oxydatie capaciteit

[pmol g FW' h1]

[dagen] gem-SD gem. gem+SD

7

8

8

8

8

9

9

9

9

0

1

1

1

1

2

2

2

2

0

0

210

piek2

500

0

210

piek2

500

0.06 ± 0.02*

0.05 ± 0.01k

0.05 ± 0.01°

0.06 ± 0.01k

0.04 ± 0.01°

0.06 ± 0.01k

0.06 ± 0.01°

0.06 ± 0.01k

0.06 ± 0.01°

9.1

5.9

3.9

6.1

45

5.6

4.4

4.6

1.7

10.8

6.5°

53a

8.1°
57a

74
4.6ab

6.3°
2.5b

12.7

7.1

6.9

10.5

7.0

9.4

49

8.3

35

*) Gemiddelde van 12 bepalingen, elk bevatte 5-9 spruiten;

°) gemiddeide van 3 bepalingen, elk bevatte 5-9 spruiten;

') geiniddelde van 6 bepalingen, elk bevatte 5-9 spruiten;

De resultaten van de SH-bepaiingen zijn hieronder weergegeven.
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Tabel 12. Effect van begassing met 0, 210, 500 ppb
in 5 pieken per dag van 2 uur (piek 2) en 500 ppb
H2S op het SH-gehalte in de spruiten van spinazie
(cv. Estivato). De gehaltes waarachter verschil—
lende letters genoteerde staan zijn significant

verschillend in een ANOVA test (P < 0.05 volgens
Tukey-HSD methode, zie "Bijiage 6").

leeft.

plant

[dagen]

begas.

duur

[dagen]

H2S

[ppb]

S

[pinol

H

g FW1]

7 0 0 0.27± 0.04

8 1 0 0.32 ± 0.05a*

8 1 210 0.63 ± 0.02

8 1 piek2 0.58 ± 0.04

8 1 500 0.84 ± 0.05

9 1 0 0.30 ± o.o5a*

9 210 0.83 ± 0.03

9 2 piek2 0.68 ± 0.04

9 2 500 0.99 ± 0.11d

#) Gemiddelde
spruiten;

*) gemiddelde
spruiten;

) geniiddelde
spruiten;

)
gemiddelde
spruiten;

)
gemiddelde
spruiten.

van 15 bepalingen, elk bevatte 7-10

van 12 bepalingen, elk bevatte 6-8

van 3 bepalingen, elk bevatte 7

van 6 bepalingen, elk bevatte 6-9

van 9 bepalingen, elk bevatte 6-9
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Eindconclusie m . b. t. de piekbegassingSeXPerimefltefl

1) Daling van de in vitro NADH ox. cap. als gevoig van de
piekbelasting was gelijk aan die veroorzaakt door bijbehorende

continue belasting. Wanneer de resultaten van de groeiproef in

dit kader worden beschouwd rnoet geconcludeerd worden, dat van

de daling van .de in vitro NADH oxydatie capaciteit hierin
niets te inerken is, wanneer de RGR over een periode van 1 week

werd bepaald. Want de RGR van de controle planten verschilde

niet significant met die in de planten die begast werden met

210 of 500 piek (2 uur) (zie pag. 13). Wanneer de RGR over een

periode van 14 dagen werd bepaald bleek (tabel 13), dat de

daling van de NADH ox. cap. geen gelijke tred hield met die

van de RGR. De NADH ox. cap. werd sterker geremnd bij de begas-

sing met 210 ppb H2S en piekbelastingen van 2 uur met 500 ppb

H2S. Bij begassing met 500 ppb continu was deze remnmning 2 keer

zo sterk in vergelijking tot de reinming van de RGR. Maar de

RGR van de planten die met pieken werden belast bleef gelijk

aan die van de controle planten. Het verschil in remnmning was

waarschijnlijk voornamelijk het gevoig van het feit, dat de

planten die werden gebruikt omn de RGR te bepalen 2 weken oud

waren. Dit in tegenstelling tot de planten waarvan bet NADH

ox. cap. werd bepaald. Deze planten waren slechts 9 dagen oud

en bevonden zich dus in een ander ontwikkelingsstadiUm dan de

21 dagen oude planten. flamers, uit tabel 1 bleek, dat tussen

de eerste en tweede week van begassing waarschijnlijk de

exponentiële groeifase ten einde kwam.
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Tabel 13. vergelijking van de

RGR inet de NADH oxydatie capaci-

teit bij begassing met 0, 210,

500 ppb in 5 pieken per dag van
2 uur en 500 ppb HS. Alle ge-
iniddelde waarden zijn uitgedrukt

als % van de controle planten.
De percentages waarachter ver—

schillende letters staan zijn

significant verschillend in ANO-

VA test (P < 0.05 volgens Tukey-

HSD methode, zie "Bijiage 6").

De data uit tabel 2 en 12 (na 2
dagen begassing, de planten Wa—
ren 9 dagen oud) zijn hier ge-

combineerd.

H2S

[ppb]

RGR

% van
controle

NADH ox.

cap.

% van
controle

0

210

piek2

500

l00
73b

93a

73b

iooa

62ab

ssa

34b

2) Stijging van het SH-gehalte in de spruit als gevoig van de

piekbelasting was ininder dan die het gevolg was van de bijbe-

horende continue belasting.

Beide effecten 1) en 2) waren goed waarneemnbaar nadat 2 dagen

begassing had plaatsgehad.

Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de effectën

van de piekbelastingen. Maar op grond van bovenverruelde expe—

rimnenten kan worden geconcludeerd, dat de effecten met be—

trekking tot de NADH ox. cap. en het SH-gehalte in de spruit

die de pieken veroorzaken even resp. minder ernstig zijn dan

welke werden veroorzaakt door bijbehorende continue begas—

singsconcentratie. Kennelijk was het niet zo, dat wanneer

dosis * tijd constant bleef, de efecten hetzelfde waren. De

tijd van de blootstelling leek belangrijker te zijn dan de

concentratie. Echter er zal nader ondezoek naar de effecten
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van piekbelastingen plaats xnoeten hebben, inuners wat zijn de

gevolgen van pieken van veel hogere concentraties? En wat is

het effect wanneer er neer luchtverontreinigingScOlflpOneflten

tegelijkertijd in de atinosfeer aanwezig zijn? Deze en nog vele

andere vragen zullen beantwoord inoeten worden voordat de

conclusie met betrekking tot het wel of niet mnoeten aanpassen

van de huidige luchtkwaliteitsnormneriflg zoals die in Nederland

geldt hard kan worden gemaakt.
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Inleiding
In Nederland komen jaarlijks honderdduizenden tonnen
zwaveldioxide (S02) in de atinosfeer a.g.v. ernissies uit
natuurlijke en antropogene bronnen (14, 21, 26). S02 is reeds
bij lage concentraties toxisch voor mensen, dieren en planten
(3, 6, 12). Oni inens en milieu hiertegen te beschernien is er
sinds 1986 een ANvB van kracht waarin luchtkwaliteitsnorinen
voor S02 zijn vastgelegd (17).

De vraagstelling van dit colloquium is:
Welke nationale en internationale aspecten hebben een rol
gespeeld bij de totstandkoming van deze luchtkwaliteitsnorm?

Nationale— en internationale aspecten
I.v.m. de grensoverschrijdende luchtverontreiniging is het van
belang dat terugdringing van de S02-emissie in Europees
verband plaatsheeft, wil zo'n AMvB die in Nederland opgesteld
is ook echt kunnen leiden tot verbetering van de
luchtkwaliteit boven Nederland (1, 16, 17). Hiertoe heeft de
Raad van de Europese Genieenschappen o.a. op 15 juli 1980 een
richtlijn vastgesteld betreffende grens— en richtwaarden van
de luchtkwaliteit voor S02 (5, 17). Dit leidde voor Nederland
ondermeer tot het opstellen van interimgrens— en richtwaarden
in IMP's — L en IMP's — M (vanaf '81) (18, 19, 21, 22)
waarnaar in 1986 wettelijke vastlegging van de waarden
plaatsvond (17). Vanaf die tijd kan er gesproken worden over
een luchtkwaliteitsnorm voor S02 die sainengesteld is uit
grens- en richtwaarden (1, 20). Wettelijke grenswaarden beogen
de gezondheid van de inens te beschernien. Overschrijding van
deze waarden is niet toegestaan. Wettelijke richtwaarden
dienen met name ter bescherining van het milieu. Met deze
waarden nioet rekening worden gehouden wat betekent, dat
overschrijding is toegestaan (17, 24, 25).

Hoogte grens- en richtwaarden S02
De grens— en richtwaarden worden uitgedrukt in P—
percentielwaarden. Dit houdt in dat de norm op (100 - P) * 365
dagen van het jaar geen betrekking heeft (2, 24, 26). Op deze
nianier wordt rekening gehouden met het feit, dat de
xnilieukwaliteit afhankelijk is van ineteorologische
onistandigheden (9, 10).

Tabel 1. Luchtkwaliteitsnormen in Nederland. De
percentielwaarden zijn vastgesteld op basis van
meetgegevens van 24—uursgemiddelde concentraties
over de periode van één jaar (17).

Parameter Richtwaarden
[pgm3] [ppb]

Grenswaarden
[igm3] [ppb]

50—percentiel
95—percentiel
98—percentiel
24—uursgerniddelde
uurgemiddelde

30 11
80 28

100 35
- —

- -

75 26
200 70
250 88
500 175
830 291
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Achtergronden richtwaarden
De 50—percentiel richtwaarde is gebaseerd op gegevens van
Posthumus (11, 17) die op basis van laboratoriumexperimenten
en gegevens uit de internationale literatuur een belasting—
effectrelatie voor S02 op planten heeft opgesteld (1). Ook een
resolutie van de IUFRO, waarin de productie van naaldbossen
wordt vergeleken met de in de lucht aanwezige S02—
concentratie, vormt een basis voor deze percentielwaarde (8).

De 98—percentiel richtwaarde koint voort uit onderzoek aan
epifytische korstmossefl in Engeland en Wales uitgevoerd door
Hawksworth & Rose (7) en uit onderzoek in Nederland wat is
uitgevoerd door het WHEN-project (27). Maar waarop is het 95—
percentiel richtwaarde gebaseerd en waarom is deze waarde
vanaf IMP—L 1985—1989 geIntroduceerd (21)? Uit bovenstaande
lijken de 50- en 98-percentielWaardefl goed onderbouwd te zijn
met wetenschapelijke gegevens. Of is het schijn die hier

bedriegt?

Meten S02-concentratieS
Nederland is op grond van Art. 6 en Art. 10 van de EG-

richtlijn verplicht een meetnet op te richten over heel

Nederland (4, 13) en hierop nietingen te verrichtn die aan
bepaalde (nauwkeurigheidS)vOOrWaardefl voldoen (5).

Op nationaal niveau zijn via de ANvB voor S02 en het
Meetbesluit S02 aanvullende eisen m.b.t. meetnauwkeurigheid en
de te gebruiken meetmethoden (4, 23) gesteld.

Trend (huidige) luchtkwaliteit
Sinds het einde van de jaren 70 is de emissie van S02 sterk
gedaald. Dit blijkt ook uit P 50- en P 98-waarden die bepaald
zijn in de jaren '77 — '89 (14, 16, 26).

Conclusies
In '89 is de jaargemiddelde S02—concentratie 10 igm—3 (4 ppb)

wat in het rapport "Zorgen voor morgen" als beschermingSfliVeaU
voor wilde planten wordt aangehouden (14, 15). Maar ondanks

die lage jaargemiddelde concentratie zijn in '89 op

verschillende plaatsen in Nederland de richtwaarden

overschreden (14) op meer dagen dan volgens de P—
percentielwaarden is toegestaan. De norm biedt dus ruiinte voor
het (regeirnatig) optreden van piekbelastingefl met als gevoig?
Toch kan in '93 de geplande aanscherping van de richtwaarden

plaatsvinden, daar de gemiddelde luchtkwaliteit al beter is
dan de flu geldencle richtwaarden (14). Bedenk echter wel, dat
bovenstaand verhaal alleen geldt voor de droge depositie van
S02. Hoe het zit met de gevolgen van natte depositie of met de
synergistische effecten van een cocktail van
luchtverontreifligiflgSCOlflpOnenten valt buiten het kader van dit

colloquium.
De toekoinst van het verloop van de S02-concerltratie in de
lucht is onzeker i.v.m. de niet onuitputtelijke voorraad
aardgas (met laag S—gehalte, die de voornaarnste reden is van
de lage emissies) en het niet met zekerheid vast te stellen
verloop van de energie—consuinptie. Normering zorgt er echter
voor, dat de S02-concentratie die in de lucht aanwezig is aan
banden wordt gelegd.
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Bijiage 2. Sainenstelling ¼ Hoagland voedingsoplossing.

Per 10 liter oplossing:
A, B, C, D 25 ml

Micro nutriënten 2.5 ml

Ferro rexenol (5 ppm Fe) 0.25 ml

A=KNO3 506 g

B = Ca(N03)2 1180 g

C = KH2PO4 136 g

D = MgSO4 492 g

Micro nutriënten
H3B03 28.6 g

MnC12.4H20 18.1 g

ZnSO4.7H20 2.2 g

CuSO4.5H20 0.8 g

Na2MoO4•2H20 1.26 g
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Bijiage 3. Voorbeeld van de berekening van de Relative Growth
Rate (RGR) met behuip van de gegevens van de controle planten,
die 14 dagen oud zijn en 7 dagen in de tonnen hadden gestaan
(zie pag. 16—17).

Zoals ook vermneld staat op pag. 12 is de RGR te definiëren

als:

RGR = ln(eindgewicht) - ln(begingewichL) [gg'dag1i
(t2 — ti)

In onderstaande tabel staan alle gegevens die nodig zijn voor

deze berekening vermneld.
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Tabel 14. Overzicht van de gegevens die

nodig zijn bij de berekening van de RGR.
Het versgewicht is sarnengesteid ult 3 spru—

iten. De planten waren 14 dagen oud en

hadden 7 dagen in de tonnen gestaan. De RGR
van deze planten werd bepaald ten opzichte
van de begin gewichten van de planten die 7
dagen oud waren en op het punt stonden de
tonnen in te gaan.

leeft. vers- in (FW) RGR

plant gewicht

[dagen] (FW) [I1 [g/g/

dag]

7 0.153 —1.877

7 0.198 —1.619

7 0.176 —1.737

7 0.215 —1.537

7 0.135 —2.002

7 0.237 —1.440

7 0.160 —1.833

7 0.158 —1.845

7 0.164 —1.808

14 0.658 —0.419 0.208

14 0.661 —0.414 0.172

14 0.805 —0.217 0.217

14 0.781 —0.247 0.184

14 0.804 —0.218 0.255

14 0.857 —0.154 0.184

14 0.666 —0.406 0.204

14 0.631 —0.460 0.198

14 0.624 —0.472 0.191

Lgerniddelde waarde van de RGR kolom is 0.20 ± 0.02 en die
waarde is o. a. terug te vinden in tabel 1 op pag. 19.
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Bijiage 4. Voorbeeld van de berekening van spruit geleiding
voor H20 damp (q(H20)) en die voor H2S (q(H2S)) van spinazie

(cv. Estivato). Hiervoor zullen de gegevens van de controle
planten die 8 dagen oud zijn en 24 uur in de tonnen hebben
gestaan worden gebruikt en zal de methode worden gebruikt die
beschreven is door De Kok et al. (11). Tevens zijn in de
laatste tabel alle resultaten weergegeven.

Tabel 15. Overzicht gebruikte gegevens bij de berekening van
de spruit geleiding voor H20 (q(H20)) en H2S (q(H2S)) van spina-
zie die 24 uur in de controle ton heeft gestaan. De tempera—
tuur in de ton was gemiddeld 23.1 °C, de relatieve vochtigheid
was gemideld 48 % in die periode.

FW pot

verpakt

[g]

FW
plant

[g]

J(H20)

[mmol g

FW'h']

C1

(H20)

C0

(H20)

q(H20) q(H2S)

[TnTnol 1'] [g FW h']
0.321

0.519

1.012

0.041

0.083

0.068

22.00

17.57

41.82

1.16

1.16

1.16

0.52

0.52

0.52

34.61

27.64

65.79

25.27

20.18

48.03 3

De gemiddelden van q(H20) en q(H2S) over deze 3 metingen zijn

42.7 ± 20.3 resp. 31.2 ± 14.8 1 g FW' h1.

Verdere verklaring van de berekende waarden:
J(H20) = de transpirtatiesnelheid i.n minol g FW' h'

en wordt als volgt berekend:

J(H20) = (FWpot :18.02) *
FW * h

waarin h 19.75 uur in deze proef;

C1(H2O) = waterdamp massa in het blad in mmol 1', die
berekend kan worden met de volgende forraule:

. (H.o) = exp (0.0552504 * T+ 1.75323)i 4 18
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waarin T de temperatuur in °C is;

C0(H20) = waterdampmassa in de oinringende lucht in ininol

1', wat als volgt is te berekenen:

C0(I-120) = RV * C1(H20)

q(H20) = geleiding van de spruit voor waterdamp-efflux in
1 g FW1 h', wat berekend wordt met de volgende
f ormnule:

(H20) = J(H20)q
[C(H2O) - C0(H20)]

g(H2S) = geleiding van de spruit voor H2S-influx in 1 g FW
h', wat als volgt is te berekenen:

q(H2S) = 0.73 * q(H20)

In onderstaande tabel worden alle resultaten nog eens weerge—
geven.
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Tabel 16. Effect van 0, 500 piek en 500 ppb H2S op de geleiding

van de spruit van spinazie (cv. Estivato) voor waterdamp—
efflux (g(H20)) en H2S-influx (q(H2S). De pieken duurden elk 2
uur. In totaal werden 5 pieken binnen 24 uur gegeven (zie

"behandeling 6", pag. 11). De geleiding voor H20 en H2S werd
over de eerste en tweede periode van 24 uur bepaald gedurende
de proef. Weergegeven zijn de gerniddelden van 3 enkelvoudige
metingen ± SD. De verschillende letters geven de significantie
niveaus aan welke in een ANOVA-test (P < 0.05 volgens Tukey-

HSD methode) werden bepaald.

leeft.

plant

[dagen]

begas.

duur

[dagen]

H2S

[ppb]

q(H20) gH2S)

[1 g FW' h -']

8

8

8

9

9

9

1

1

1

2

2

2

0

500piek

500

0

500piek

500

42.7 ± 20.3a

60.5 ± 18.3a

37.1 ± l0.9a

45.5 ± 0.7a

96.1 ± 43.2a

51.0 ± 22.5a

31.2 ± 14.8a

44.2 ± 13.3a

27.1 ± 7.9a

33.2 ± 0.5a

70.1 ± 31.6a

37.2 ± 16.4a
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Bijiage 5. Uitwerking details in vitro NADH oxydatie capaci-
teits bepaling. In dit voorbeeld werd de ox. cap. bepaald aan
éên spruit van een controle plant, die 20 dagen oud was en 14
dagen in de begassingston had gestaan (zie "experiment 2",

pag. 21).

De inhoud van de cuvetten die met behulp van de spectrofotome—
ter werden doorgemeten was als volgt:

Referentie cuvet 2.4 ml K2HPO4/KH2PO4 (50 inN; pH 7.5);

0.2 nil 1420;

cuvet 1 2.0 ml K2HPO4/KH2PO4;

0.4 ml plant extract (in K2HPO4/KH2PO4);

0.2 ml NaHCO3 (5 % w/v);

cuvet 2 2.4 ml K2HPO4/KH2PO4;

0.2 ml NADH (1mM in 5 % NaHCO3, w/v);

cuvet 3 2.0 ml K2HPO4/KH2PO4;

0.4 ml plant extract

0.2 ml NADH

Voor het programma ENZFITTER werden de waarden van de absorp—
tie van cuvet (3-2-1) ingevoerd, wat in dit geval leidde tot
onderstaande grafiek.
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Grafiek 1. Absorptie plantenextract + NADH tegen de tijd. Daar

de enzyinen in het extract de NADH oinzetten in NAD en H daalt
de absorptie in de tijd. De gradient van het lineaire deel van
de grafiek werd in de berekening van de NADH ox. cap. ge-

bruikt. Deze gradient werd door ENZFITTER berekend.
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Bijiage 6. Toelichting op de statistiek die toegepast werd bij
de verwerking van aile gegevens. De uitkonisten van experiment
5 (zie pag. 33) werden, ais een soort vergelijkend waren
onderzoek, verwerkt met behuip van 6 verschillende toetsen ni.
de t—test en 5 testen die werden voorafgegaan door een ANOVA.

De 5 testen die op een ANOVA kunnen volgen zijn:
1) De Fisher's Least Significant Difference (LSD—test);
2) Duncan's new multiple range test;
3) de Student Newman Keuls procedure (SNK-test);
4) de Tukey's Honestly Significant Difference test (Tukey—

HSD—test);

5) Scheffe's method.

In het nu voigende deel zuilen alleen de data worden bespro—
ken, welke bepaald werden aan spinazie van 9 dagen oud die
begast werden met 0, 210, 500 ppb en 500 piek (a 2 uur) H2S

volgens de methode die beschreven staat onder "Behandeiing 6"

op pag. 11.

Tabel 17. Een overzicht van de in vitro NADH oxydatie capaci-
teit in planten die 2 dagen begast zijn met 0, 210, 500 ppb H2S
en 500 ppb gedurende pieken van 2 uur. Alle planten waren 9
dagen oud (zie ook "Bijiage 5").

H2S

[ppb]

NADH ox.cap.

[LmolgFW'h1]

H2S

[ppb]

NADH ox.cap.

[moigFW1h1]

0 6 500piek 7.179

0 6.471 500piek 4.2

0 5.475 500piek 5.995

0 10.553 500piek 5.325

0 7.5 500piek 9.793

0 9.041 500piek 6.064

210 4.8 500 1.725

210 4.714 500 2.571

210 4.339 500 3.45

Voordat gewerkt mocht worden met een ANOVA test moest eerst
worden gecheckt of de data wel aan de modelvoorwaarden volde—
den. De belangrijkste en gevoeligste hiervan was, dat de
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Tabel 18. Vergelijking van de uitkomst van de verschillende
statistische toetsen. Als gevoig van een toegepaste wortel—
transformatie op de originele data levert "terug transforina—
tie" een gemiddelde waarde {vet) voor de NADH ox. cap. met een
scheve verdeling van de SD. op. De spinazie was 9 dagen oud en
werd gedurende 2 dagen begast met 0, 210, 500 ppb H2S en met
500 ppb gedurende pieken van 2 uur.

H2S

[ppb]

NADH ox.cap.
[rno1 gFW' h

1]

t-

test
LSD Dunc SNK Tukey Schef.-

fe

0

210

piek2

500

5.6 {7.4) 9.4

4.4 (4.6) 4.9

4.6 (6.3) 8.3

1.7 (2.5) 3.5

a

ab

a

b

a

bc

ab

c

a

bc

ab

c

a

ab

a

b

a

ab

a

b

a

ab

a

b

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de LSD-en Duncan-test resp.
t-toets, SNK, Tukey en Scheffe dezelfde uitslag geven. Uit
alle testen volgt, dat.de NADH ox. cap. van de planten die met
piekconcentraties werden begast hoger lag ten opzichte van die
in de met 500 ppb begaste planten, maar ongeveer gelijk was
aan datgene wat in de met 210 ppb begaste pianten gevonden
werd. Het grote verschil in de testen is de significantie
tussen de controle planten en de met 210 ppb H2S begaste
planten. Volgens de LSD en Duncan is de NADH ox. cap. in de
controle planten significant groter, terwiji dat bij de oven-
ge testen niet zo is. Het verschil tussen de toetsen LSD t/m
Scheffe is, dat van links naar rechts, de power van de test
afneemt (power d.w.z. de waarschijnhijkheid voor het vinden
van significante verschillen, Scheffe is dus de strengste
toets waarin het zeer moeilijk is aan te tonen of waarden
significant verschillend zijn), echter de kans op het maken
van een type I error (d.w.z. de nul hypothese verwerpen ter—
wijl deze wel juist is) afneernt. Zodoende bleek Tukey's Ho-
nestly Significant Difference (de naam zegt het al) een goede
test te zijn (subjectief), zodat besloten werd alle gegevens
met behulp van deze toets te verwerken (3Z ).
Op de pagina's hierna staan de SPSS—uitdraaien afgebeeld.
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Number of cases read = 18 Number of cases listed =
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