
Effecten van C02—verhoging op de

gevoeligheid voor zout

bij Plantago major ssp major

Harriet Marseille

1988

4



INHOUDSOPGAVE

Samenvattlng 5

1 Inleidlng 7

2 Materiaal en methoden 8

3 Resultaten 11

4 Conclusies en discussie 27

5 Aanbeveliflgefl voor nader onderzoek 31

Literatuurlij st 33

Bijiage 35



INHOUDSOPGAVE

samenvatting 5

1 Inleiding 7

2 Materiaa]- en methoden 8

3 Resultaten 11

4 Conclusies en discussie 27

5 Aanbevelingen voor nader onderzoek 31

Literatuurlij st 33

Bijiage 35



—5—

SAMENVATTING

In dit onderzoek is een aantal experimenten uitgevoerd met als
doel de effekten van verhoogd C02—gehalte te bestuderen in
relatie met zoutstress.
Gewerkt is met Plantago major ssp major, bij 350 of 700 ppm C02
en bij 0, 25, 50 of 75 mM NaC1.
verhoging van het C02—gehalte stimuleerde de relatieve groeisnel—
heid (RGR) ondanks een remming van het relatieve bladopperviak
(LAR), dankzij een forse stijging van de netto produktie per
eenheid van bladopperviak (NAR). C02—verhoging had geen effekt op
de wortelademhaling.
T.g.v. zout in het voedingsmedium werd de RGR gereind door
verlaging van de LAR- en de NAR. De wortelademhaling, uitgedrukt
per gram versgewicht, werd gestimuleerd door zout. Uitgedrukt per
gram drooggewicht echter niet.
De reaktie van de plant op zout vertoonde bij 50 mM een knikpunt:
de wortel werd van 0 tot 50 mM korter, en van 50 tot 75 mM
langer, het percentage droge stof in de wortel steeg tot 50 mM en
nam daarna af, en de accumulatie van zout in de plant werd boven
de 25 of 50 mM enigszins afgeremd.
Er was ook sprake van interaktie tussen C02 en zout, al was het
niet in alle experiinenten even sterk. Hierbij werd het C02—effekt
verkleind door zout. De interaktie werd waargenomen aan een
aantal groeiparameters, maar trad niet op bij de ademhaling en
bij het intern zoutgehalte van de plant.
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1 INLEIDING

Het -C02—gehalte van de atmosfeer neemt geleidelijk toe, vooral
ten gevolge van verbranding van fossiele brandstoffen. Sinds het
pre—industriele tijdperk is het C02—gehalte gestegen van ongeveer
270 ppm rond 1750 tot 345 ppm in 1984 (Neftel e.a., 1985) en in
de volgende eeuw wordt een verdubbeling van de pre—industriele
waarde verwacht (Hekstra, 1986).
Onder invloed van het steeds toenemende C02—gehalte van de
atmosfeer zijn naast klimatologische veranderingen ook verande—
ringen te verwachten in groel en metabolisme van planten. Onder
optimale omstandigheden (wat betreft voeding, vocht, temperatuur
en licht) is het C02—gehalte vaak de beperkende faktor voor de
groei. De meeste C3—planten vertonen dan ook een verhoogde
relatieve groeisnelheid bij een verhoogd C02—gehalte (Kramer,
1981).
De meeste experimenten naar effekten van -C02—verhoging worden
gedaan onder optimale omstandigheden. In de natuur treffen we
echter zelden optimale omstandigheden aan.
Verwacht kan worden dat wanneer er een andere faktor beperkend
wordt, bijvoorbeeld bij nutriententekort, het voordeel van C02—
verhoging verdwijnt. Bij watertekort ligt dit echter anders.
In droge omstandigheden hebben planten nog wel voordeel van
verhoogd C02—gehalte, aangezien ze dan de huidmondjes verder
kunnen sluiten zonder dat dit remming van de fotosynthese met
zich meebrengt. Hierdoor kunnen zlj zuiniger omspringen met water
(Morison en Gifford, 1984).
Goudriaan en Bijisma (1987) vinden bij de tuinboon dat C02—
verhoging onder waterstress haar gunstig effekt behoudt.
Ook blj zoutstress zou verhoging van het C02—gehalte haar
stimulerend effekt kunnen behouden aangezien de verhoogde
osniotische waarde in de voedingsoplossing een soort droogte—
effekt veroorzaakt (Munns en Termaat 1986). Schwarz en Gale
(1984) vinden zelfs een versterkte groeistimulatie door hoog C02
(2500 ppm) onder zoutstress (28 mM NaC1), en schrijven dit toe
aan het voordeel dat hoog C02—planten kunnen halen uit de
verhoogde fotosynthese (meer vorming van koolhydraten, waardoor
meer energie voor de groel en voor de vorming van osniotica).
Jansen e.a. (1986) vinden bij Urtica diolca echter een tendens
dat planten die bij hoog C02—gehalte (700 ppm) zijn opgegroeid
relatief meer last hebben van zoutstress dan planten die bij

normaal C02—gehalte zijn opgegroeid.

Bovenstaande problematiek heeft geleid tot de volgende vraagstel—
1 ing:
Wat zijn de effekten van C02—verhoging op de gevoeligheid voor
zout bij Plantago major ssp major?

Hierbij is gekeken naar groei, adenihaling en Intern zoutgehalte
van de planten. Fotosynthese en transpiratie zIjn in een parallel
lopende proef gemeten maar worden hier nlet besproken. Het
sorbitolgehalte van de wortels kon door problemen met de methode
niet worden bepaald. Hiervan Is apart versiag gedaan.
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2 MATERIAAL EN METHODEN

2.1 proefomstandigheden

De proeven zijn uitgevoerd met Plantago major, inteeltlijn Gi.
Het zaad is te kiemen gezet in een klimaatkamer (

temperatuur
20.5/16.5 C, licht—/donkerperiode 12/12 uur, lichtintensiteit
280 E/m ,sek. en relatieve vochtigheid 50—90%) op vermiculiet,
en vochtig gehouden met gedemineraliseerd water. Zeven dagen na
kieming werd per kiembak een scheutje voedingSoploSSiflg toege—
diend (50 ml 1/8 Hoagland) en zestien dagen na het zaaien werden
de plantjes op bakken met 30 liter voedingsoplosSing (1/16

Hoaglandt) geplaatst. Per bak werden 20 plantjes opgezet,
vastgeklemd in witte schuimplastic (polystyreen) rondjes. Na 20

of 21 dagen werd de behandeling gestart (in het vervolg dag 0

genoemd): de planten werden random over 2 klimaatkamers verdeeld
met hetzelfde regiem als boven vermeld, de èên met hoog, de ander
met 'laag' C02 (700 resp. 350 ppm). Als voedingsoplOSSing werd
1/8 Hoagland gebrulkt, al of niet In combinatle met NaC1. De

voedingsoplossIng Is wekelIjks ververst.

2.2 De proeven

AchtereenvolgeflS zijn 3 series planten opgekweekt, C17, C18 en

C19.
In de eerste proef (C17) Is gezocht naar een geschikte zoutcon—
centratie, waarbij de planten wel stress zouden ondervinden maar
waarbij geen fatale verstoringen in het metabolisme van de plant
zouden optreden. Gedurende ruim 3 weken is een niet—destruktieve
groelanalyse uitgevoerd voor 8 behandelingen 0, 25, 50 en 75 mM
NaCl bij hoog en bij laag C02 (zie 2.3), en na afloop Is van deze
planten het Intern NaC1—gehalte bepaald (zIe 2.5).
Vervolgens Is een tweede proef opgezet (Cl8) waaraan een nauwkeu—
rige groelanalyse is ultgevoerd (zie 2.3). Er Is gewerkt met 4

behandelingen: 0 en 75 mM NaC1, bij hoog en bij laag C02.

Daarnaast is aan deze serie planten de worteladeinhaling gemeten
(zie 2.4) en het intern chioridegehalte bepaald (zIe 2.5).
Tenslotte Is een serie planten met deze zelfde 4 behandellngen
opgezet (C19) waaraan het sorbitolgehalte bepaald zou worden. Dit

is echter niet gelukt. Oin te kijken of deze serIe vergelljkbaar
was met C17 en C18 is ook een kielne niet—destruktIeve groelana—
lyse gedaan (zie 2.3).

2.3 Groei

C17
Deze serie planten is per behandeling random gesplitst in 3

groepen van elk 6 planten. Per groep Is wekelijks (op maandag,
resp. dlnsdag, resp. woensdag) het versgewicht van de planten
bepaald gedurende 3 weken. Blj de vierde meting is ook de

wortellengte van iedere plant gemeten. Vervolgens zijn de planten
geoogst, waarbij de bladeren gescheiden zIjn van bladstelen,
steel en wortel. Voor het gemak wordt verder gesproken van spruit

(= bladeren) en wortel (= bladstelen, steel en wortel) tenzij

anders verxneld.BIj de wortellengte is de lengte van de langste
wortel bepaald, en hierblj is de bladsteel nlet inbegrepen.
Aan de hand van de 4 versgewichten zijn 3 relatIeve groelsnelhe—
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den (RGR = relative growth ratio) per plant berekend. Dit is de
gewichtstoename van de plant in verhouding tot z'n gewicht in

mg/mg.dag, berekend als (in gewicht 2 — ln gewicht 1) / (t2—
ti). De RGR wordt bepaald door de faktoren LAR (leaf area ratio:
bladoppervlak per totaalgewicht) en NAR (net assimilation rate:
produktie per eenheid van bladoppervlak), waarbij RGR = LAR x

NAR. De LAR wordt weer bepaald door de faktoren SLA (specific
leaf area: bladoppervlak per bladgewicht) en LWR (leaf weight
ratio: bladgewicht per totaal gewicht), waarbij LAR = SLA x LWR.
De LAR is bepaald door het bladoppervlak te meten (de bladeren
werden eerst gefotocopieerd en vervolgens met een muis omgetrok—

ken, waarna met een computerprogramma de oppervlakte werd
bepaald) en te delen door het totaal gewicht van de plant, zowel

vers als droog (mm /mg). De NAR is berekend uit de RGR-en de LAR
droog (mg/m .dag), de SLA uit het bladoppervlak en het bladge—
wicht (vers en droog) (mm /mg), en de LWR ult het bladgewicht en
het totaal gewicht (beide vers en droog).
ult de verhouding drooggewicht / versgewicht is daarnaast het
percentage droge stof bepaald voor zowel spruit als wortel.

C18
Deze serie planten is per behandeling opgesplitst in 6 groepen
van 8 planten waaraan twee maal een versgewicht is bepaald, met 4
(in de laatste groep: 6) dagen tijd tussen de metingen. Bij de
tweede meting is de plant geoogst, waarbij dezelfde methode is

gevolgd als in C17 en eveneens de LAR, NAR, SLA, LWR en het

percentage droge stof zijn bepaald. De wortellengte is hier niet

g emeten.
De metirigen zijn op de volgende dagen gedaan (vanaf de start van
de behandeling):
groep 1: dag 0 en 4
groep 2: dag 3 en 7
groep 3: dag 7 en 11
groep 4: dag 10 en 14
groep 5: dag 14 en 18
groep 6: dag 17 en 23

Cl9
Per behandeling Is de groei van 10 planten gedurende 3 weken
niet—destruktIef vervolgd door lx per week het versgewlcht te

meten. Daarnaast Is van deze planten wekelljks de wortellengte
bepaald. Bij de vierde meting zijn de planten geoogst en is er
ook een drooggewicht bepaald. BladoppervlakteS zljn niet gemeten,
en volstaan is met een berekening van de RGR.

2.4 Ademhaling (C181

De ademhaling van de wortels Is in de tweede en derde week van de
behandeling polarografisch gemeten mbv een YSI oxygen—meter
(Larnbers e.a., 1981).
De afgesneden wortels (en hier gaat het alleen om de wortel en
niet om de steel) zijn in een cuvet met voedingsoplossing, al dan
niet met 75 mM zout, verzadigd met zuurstof, geplaatst. Aan de
afname van de zuurstofconcentratie in de tijd is de ademhalings—

sneiheid bepaald. HierbIJ is rekening gehouden met de lagere
oplosbaarheid van zuurstof in zout water.
Na de meting In normale voedlngsoplossing is de meting herhaald
in voedingsoplossIflg zonder Ijzer, waaraan SHAM (20 mM) was

toegevoegd, waarmee de alternatieve keten geremd wordt (de
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Visser, 1984). In de tweede week is hierna de ontkoppelaar CCCP
(2 M) toegevoegd, waarmee de cytochroomketen op voile capaciteit
kan draaien, en In de derde week KCN (0.4 mM) dat de cyanidege—
voelige cytochroomketen juist stIllegt en daarmee de restademha—
ling geeft (de Visser, 1984).
Zowel in week 2 als In week 3 zijn per behandeling 8 metingen
gedaan (nieestal aan 1 wortel, soins aan 2 per meting). De metingen
werden verspreld over de week gedaan.

2.5 NaC1—gehaite in de plant

Om te weten hoeveel zout de planten ult hun voedingsmediuin hebben

opgenomen, Is bet gehalte aan natrlum en chloride In wortel en
spruit bepaald.

C17
Na de oogst (dag 21 t/m 23, dus in week 4) is het droge materiaal

per behandeling van zowel wortel als spruit verdeeld over 2

groepen van elk 9 planten. Deze mengmonsters zijn gemalen. Voor
de natrlumbepaling werd een destruktie uitgevoerd, waarna het
gehalte bepaald kon worden mbv de atoomabsorptie—SpeCtrofOtome
ter. Voor de chloridebepallng werd het materlaal aangezuurd en na

4 uur schudclen kon bet gehalte bepaaid worden mbv de chlor—o—
counter.

CiB
Aan bet geoogste materlaal ult deze serie is bet chioridegehalte
bepaald aan wortel en sprult in de tweede en derde week van de

behandeling (groep 2 en 3 resp. 4 en 5). Wegens gebrek aan

materiaal is in week 2 per behandeling slechts 1 mengmonster
gemaakt waaruit 2 bepalingen werden gedaan. In week 3 konden deze
bepallngen wel uit 2 inengmonsters worden gedaan.

2.6 Statlstlsche verwerking

Mbv. bet computerprogramma SPSS (Statistical Package for the

Social Siences) zljn verschlllen tussen de behandelirigen
getoetst mbv varlantie—analyse en een multiple range test. De

gebruikte overschrIjdingskansen zijn 1, 5 en 10%.
De statistlsche gegevens staan in de bijiage vermeld.
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3 RESULTATEN

3.]. Groeiana].y

RGR
De relatieve groeisnelheid (RGR) neeint blj alle behandelingen af

riaarmate de planten ouder worden (zie fig. 1, 2, 3 en 4). Alleen

In de eerste paar dagen lijkt er een lichte groeistimulatie op te

treden (zie fig. 1). Deze kan worden toegeschreven aan het shock—

effekt dat de planten ondervinden bij bet opzetten en bij de

start van de behandeling. In C18 (fig. 3) is deze toename in de

RGR echter niet aanwezig.
Behandeling met hoog C02 verhoogt de RGR (fig. 1, 2, 3 en 4).

Ret effekt van NaC1 (hierna zout genoemd) valt duidellik af te

].ezen ult fig. 2: zonder uitzondering wordt de GR verlaagd bij

toename van de zoutconcentratie. Ook in C18 en C19 (fig. 3 en 4)

is alt bet geval.
Een interaktie tussen C02 en zout wordt het best geillustreerd

door fig. 2: terwiji de RGR—stimUlatle door C02—verhoging in de

eerste week nog voor alle zoutconcentratleS ongeveer gelijk is

(geen signifikante verschlllen) wordt in week 2 en 3 bet C02—

effekt verkleind door zout. Deze interaktie lijkt In 18 (fig. 3)
ook op te treden van dag 0 t/m dag 18 (in groep 4 en 5 heeft hoog

C02 bij de zoutplanten zelfs een lagere RGR dan laag C02) maar

in groep 6 is het effekt niet zlchtbaar en over de hele periode

genomen is het effekt niet signlfikant.

LAR
Ret relatieve bladopperviak (LAR) neemt af in de tijd (zie fig.

6). DIt betekent dat de planten naarmate ze ouder worden relatief

minder bladopperviak beschikbaar hebben. Dit geldt zowel op basis

van drooggewicht als van versgewicht.
Ook neemt de LAR (vers en droog) af ten gevolge van verhoogd C02—

gehalte en ten gevolge van een toenemend zoutgehalte (zie fig. 5

en 6).
In:C17 (figuur 5) wordt interaktie aangetoond tussen C02 en zout,

waarbij bet C02—effekt kleiner wordt naarmate er meer zout in bet
voedingsmediUm zit. In C18 (fig. 6) Is dit effekt niet aanwezig.

Opvallend is overigens dat, terwiji de RGR—gegeVens van C17 en

C18 wel In dezelfde orde van grootte liggen, de LAR—gegeVenS

nogal verschillen, waarbij de LAR in C18 zonder uitzondering

lager ligt dan in C17.

NAR
De netto produktie per bladoppervlak (NAR) is bij hoog -C02--

planten hoger dan bij laag C02—plantefl, en wordt door zout

verlaagd (zie fig. 7 en 8). In Cl7 treedt er bij toenemend

zoutgehalte bij laag C02 echter geen slgnifikante verlaging op

(zie fig. 7).
De NAR neemt af in de tijd, maar in de eerste week is er bIj alle

behandelingen sprake van een lichte stijging (zie fig. 8).

Ret C02—effekt wordt zowel in C17 als in C18 verkleind door zout.

SLA
Het bladopperviak per bladgewiCht (SLA) neemt af in de tijd (zie

fig. 10). Dit betekent dat de planten naarmate ze ouder worden

dikkere bladeren krijgen (succulentie) en meer droge stof per

oppervlakte—eenheid.
Hoog C02 verlaagt de SLA eveneens, en hetzelfde geldt voor zout
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Figuur 1: helatieve groeisnelheid
75 all NaC1, uitgezet tegen de dag
steeds een week later.
(C17)

bij 350 ppm C02 (a) en bij 700 ppm C02 (b) bij 0, 25, 50 en
waarop de planten zijn voorgewogen. De tweede weging is
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Figuur 2: Relatieve groeisnelheid bij 350 en 700 ppm C02 in week 1 (a), week 2 (b) en week 3 (c), uitgeet
tegen de zoutconcentratie in het voedingamedium. Per week is de RGR van 3 groepen gemiddeld. C7.
Statistische verwerking zie bijiage la. —
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Figuur3: Relatieve groeisneiheid bij 350 en 700
AangegeVen is zowel de dag waarop is voorgewogen
cia.
Statistische verwerking zie bijiage ic en id.

ppm C02, en bij 0 en 75 mM NaC1, uitgezet tegen de tijd.

aim de dag waarop de tweede weging heeft piaatsgevonden.
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Figuur : Relatieve groeisneiheid bij 350 en 700 ppm
C02, en bij 0 en 75 mM NaC1, uitgezet tegen de tijd.
Aangegeven is zowel de dag waarop is voorgewogen
aim de dag waarop de tweede weging heeft piaatsge—
vonden. C19.

Legenda zie figuur 3.
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Figuur5: LAR op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht (b), bij 350 en 700 ppm C02, na 21—23 dagen

behandeling, uitgezet tegen de zoutconcentratie in het voedingsmediUrfl. Cl?.

Legenda zie figuur 2. Statistiache verwerking zie bijiage la en lb.
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LAR op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht (b), bij 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en

75 aM NaC1, uitgezet tegen de dag waarop geoogst Is. ClB.

Legenda zie figuur 3. StatistiaChe verwerking sic bijiage lc en ld.
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Flguur 7: NAR bij 350 en 700 ppm C02, na 21—23 dagen behandeuing, uitgezet tegen de zoutconcentratie in

het voedingsruedium. Cl?.
Legenda zie figuur 2. Statistiache verwerking zie bijiage la en lb.
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Figuur 8: NAN bij 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en 75 mM NaC1, uitgezet tegen de dag waarop geoogat is.
C18.

Legenda zie figuur 3. Statist.iache verwerking zie bijiage ld.
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FiguurlO: SLA op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht (b), blJ 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en
mM NaC1, uitgezet tegen de dag waarop geoogst is. CiB.

Legenda zie f'iguur 3. Statistiache verwerking zie bijiage ic en id.
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Figuur 9: SLA op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht (b), bij 350 en 700 ppm C02, na 21—23 dagen

behandeling, uitgezet tegen de zoutconcentratie in bet voedingsmediUm. Cli.
Legenda zie figuur 2. Statistische verwerking zie bijiage la en lb.
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(zie fig. 9 en 10). Tussen 50 en 75 mM treedt echter een kielne
(riiet signifikante) stijging op.
In -C17 (fig. 9) wordt interaktie aangetoond tussen CO2 en zout,
waarbij het C02—effekt kielner wordt naarmate er meer zout in het
voedingsmedium zit. In CiB (fig. 10) is dit effekt niet aanwezig.

LW R
Ret relatieve bladgewicht (LWR) neemt af in de tljd (zie fig.
12).
Ret effekt van verhoogd C02 op de LWR is niet eenduidig. In -Cu
(fig. 11) wordt de LWR bij 0 mM NaC1 signifikant verlaagd door
hoog C02 op basis van versgewicht, en is er geen effekt op basis
van drooggewicht. In C18 (fig. 12) is er op basis van versgewicht
geen signifikant C02—effekt maar op basis van drooggewicht treedt
er een verhoging op van de LWR bij verhoging van het C02—gehalte.
De LWR wordt zowel in -C17 als C18 door zout verhoogd. UitC17
blijkt echter dat er tussen 50 en 75 mM weer een signifikante
daling in LWR optreedt op basis van versgewicht. Ret verschil
tussen 0 en 75 mM blijft bij hoog C02 nog wel signifikant maar
bij laag C02 niet.
In C17 is er interaktie tussen -C02 en zout, waarbij hoog C02—
planten een sterker zouteffekt ondergaan dan laag C02—planten. In
C18 is dit effekt afwezlg.

Percentage droge stof (%ds)

spruit:
In de spruit wordt het %ds aanzienhljk verhoogd bij verhoging van
het C02—gehalte (zie fig. 13a en 14a).
Toenemende zoutconcentratie verlaagt het %ds blj laag C02 tot 25
mM NaC1, en daarna treedt een verhoging op, zodat de waarden bij
0 en bij 75 mM NaC1 ongeveer gelijk zijn (fig. 13a en 14a). Bij
hoog C02 Is geen zouteffekt te zien.
Ret %ds verandert niet in de tijd.

wortel:
In de wortel wordt bet %ds niet signifikant verhoogd door
verhoging van het C02—gehalte (zie fig. 13b en 14b).
Bij toenemend zoutgehalte stijgt het %ds tot 50 mM en neemt
daarna weer signifikant af (fig 13b). In Cu is het verschil
tussen 0 en 75 mM NaC1 niet signifikant, maar in CiB is er in

alle gevaulen sprake van een signifikante verhoging van het %ds
door zout.
In -C17 vertonen hoog C02—wortels een signifikant sterker zout—
effekt dan laag C02—wortels (interaktie), maar in C18 is dit
alleen op dag 14 het geval.
Ret %ds neemt toe in de tljd.

Wortellengte
Verhoging van bet CO2—geha1te heeft geen effekt op de wortel—
lengte zie fig. 15 en 16).
Bij verhoging van het zoutgehalte neemt de wortellengte af tussen
0 en 50 mM NaC1, en weer toe tussen 50 en 75 mM (zie fig. 15). In
C17 Is het verschil tussen 0 en 75 mM niet signifikant, maar in
C19 Is de wortellengte bij 75 mM signifikant verhoogd t.o.v. de
controlegroep wat betreft laag C02 (zie fig. 16a). De controle—
groep van hoog C02 heeft al vanaf dag 1 een lets langere wortel
dan die van laag -C02 (echter niet signifikant) en dit blljft zo
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Figuur 11: LWR op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht
dagen behandeling. C17.

Legenda zie figuur 2. Statistische verwerking zie bijiage la en lb.
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Figour 12: LWR op basis van versgewicht (a) en van drooggewicht (b), bij 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en

75 mM NaC1, uitgezet tegen de dag waarop geoogst is. Cl8.

Legenda zie figuur 3. Statistisehe verwerking zie bijiage ld.
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FigUUr 13: percentage droge stof van spruit (a) en wortel (b), bij 350 en 700 ppm C62,ultgezet tegen de
zoutconCentratie in het voedingsmedium. CiT.
Legends zie figuur 2. Statiatiache verwerking zie bijiage la en lb.
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Figuur 1ZI: Percentage droge stof van spruit (a) en wortel (b), biJ 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en 75
flii,uitgezet tegen de dag waarop geoogat is. C18.
Legenda zie figuur 3. Statistiache verwerking zie bijiage lc en id.



1JOritlIct&C (C"1)

Figuur 16a: Wortellengte bij 350 en 700 ppm C02, en

bij 0 en 75 all NaC1, uitgezet tegen de tijd. C19.

Legenda zie figuur 3. Statistiache verwerking zie

bijiage la en ic.
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Figuur 15: Wortellengte bij 350 en 700 ppm C02, na
21—23 dagen behandeling, uitgezet tegen de zoutcon—
centratie in het voedingamedium. Cli.
Legenda zie figuur 2. Statistjsche verwerking zie
bijiage la.

Figuur 16b: Relatieve wortellengte, berekend ala

percentage van de lengte op dag 1, bij 350 en 700

ppm C02, en bij 0 en 75 aM NaC1, uitgezet tegen de

tijd. C19.
Legenda zie figuur 3.
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gedurende de hele behandeling. De relatieve wortellengte (dat is

de wortellengte gedeeld door de lengte op dag 1) verschilt

nauwelijks tussen hoog en laag C02, maar wel is duidelijk te zien

dat de zoutplantefl langere wortels krijgen dan de controleS (fig.

16b).
De knik die waargeflOmefl wordt bij 50 mM (zie fig. 15) gaat samen

met een signifikante daling van de spruit/wortel_verhoUdlng (zie

fig. 17a). Het gewiclit van de wortel neemt echter wel af (zie

fig. 17b) waaruit volgt dat de wortel een stuk dunner is geworden

(zie fig. 17c).

3.2 Ademhaliflg

De adeinhaling van de wortel daalt sterk tussen week 2 en week 3

(zie tabel 1). De afname in de tijd wordt ook ge!llustreerd door
fig. 18, waarin de ademhaling staat uitgezet tegen de natuurlijke
logaritme van het wortelgewicht. Hieruit valt af te lezen dat de
wortels naarmate ze groter worden een lagere ademhalingSSflelheid

v e rtoflefl.
Het C02—gehalte is niet van invloed op de adeinhalingsSflelheid.
Behandeling met zout verhoogt de ademhaling op basis van versge—

wicht, maar op basis van drooggewicht is er geen signifikant

zouteffekt.
In tabel 1 staat verder te lezen wat het effekt is van toevoeging

van enkele remstoffen op de adeinhaling.
Het aandeel van de alternatieve keten neemt af van gemiddeld 56%

in week 2 tot 38% in week 3. De afname van de totale ademhaling

wordt hiermee volledig verklaard door de afname in de alterna—

tieve keten. Hoewel bet aandeel van de alternatieve keten in de

meeste gevallen hoger is bij de zoutbehandeling dan bij de

controlegroep, is dit verschil niet signifikant.

Toevoeging van CCCP levert vreemd genoeg een remming van de

ademhaling op van een paar procent. De adeinhaling wordt dus in

ieder geval niet beperkt door de hoeveelheid beschikbaar ADP.
De restadeinhaling, die met KCN + SHAM gemetefl wordt ligt tussen

de 16 en 20%, en wordt niet signifikant be!nvloed door C02 of

zout.

3.3 NaC1—gehalte in de plant

Bij toeneinend zoutgehalte in het voedingsmediUm neemt bet intern

gehalte aan Na+ en Cl— in wortel en spruit toe (zie fig. 19). Bij

hoog C02—plantefl liggen de gehalteS telkens lager dan bij laag

C02—planten, maar dit verschil is niet signifikant. Bij alle

zoutconcentraties bedraagt bet intern iongehalte (zowel Na+ als

Cl—) van de wortel ongeveer de helft van dat van de spruit.

Er is een lineair verband tussen het natrium— en het chloridege

halte in de plant; Cl— = 0.60 x Na+ + 0.48 (in mg per g droog—

gewicht). Om deze reden is in C18 volstaan met een bepaling van

bet chloridegehalte.
Ult fig. 20 volgt dat er geen tijdseffekt is op het intern

chioridegehalte van spruit en wortel.
In fig. 21 staan de gegevens ult fig. 19 omgerekend tot mull—
molair per gram versgewicht, een soort interne concentratie dus.
Hierblj wordt bet verschil tussen sprult en wortel nog groter,

mnaar bet C02—effekt wordt juist muinder groot. Bij de natriUinCOn

centratie in de spruit is zelfs een kleine (niet signifikante)

verhoglng te zien bij hoog C-02 t.o.v. laag CO2.
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Figuurl7 Spruit_wortelverhoudthg op basis van vers—

gewiCht, bij 350 en 700 ppm C02, na 21—23 dagen be—

handeling, uitgezet. tegen de zoutconcentratie in

het voedingSmediUm. C17.
Legenda zie Iiguur 2. Statistische verwerking zie

bijiage la en lb.
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Figuurl7c WortelgewiCht vers per cm wortelleflgte,

bij 350 en 700 ppm C02, na 21—23 dagen behandeling,

uitgezet tegen de zoutconceritratie in het voedings—

medium. Cl?.
Legenda zie figuur 2.
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t(v) t(d) %ak cccp t(v) t(d) %ak rest

LO 0.62 8.3 56.6 _2.14 0.40

L75 0.66 7.9 56.0 14.1 0.245

HO 0.57 7.6 53.7 —3.1 0.45

U75 0.72 8.5 57.14 —3.0 0.48

5.2 35.1 19.4

5.8

5.7

39.14 16.3

35.5 18.4

5.5 140.8 16.8

Tabel 1: Ademhalingssnelheid van de worte]. in week 2 en 3, biJ 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en 75 mM NaC1.
C18. L laag C02 (3SOppm) en H. hoog C02 (700 ppm). 0. zonder MaCi en 75. 75mM MaCi.
t(v) = ademhaiing totaal, op basis van versgewicht, uitgedrukt in mg 02 per uur per gram wortelgewicht.
t(d) aderrihaling totaai, op basis van drooggewicht, uitgedrukt in ag 02 per uur per gram wortelgewiCht.
%ak = percentage van de ademhaiing dat via de aiternatieve keten loopt (. % remming door 20 mM SHAM).
CCC? = percentage stlmuiatje van de ademhaling met SHAM, door toevoeging van 2iI1 CCC?.
rest • percentage restademhaiing na toevoeging van 20 mM SHAM en 0.4 mM KCN.
Statistiache verwerking zie bijiage ic.
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Figuur_18: Ademhaiing van de wortel, uitgedrukt in mg zuurstofverbruik per uur, per gram drooggewicht,
T3On 700 ppm C02, en bij 0 en 75 mM MaCi, uitgezet tegen de natuuriijke logaritme van het gemiddeide

gewicht per wortel. C18.
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Figuur 19: Chioridegehalte (a) en Natriusgehalte (b) in spruit en wortel, op basis van drooggewicht, biJ
350 en 700 ppm C02, uitgezet tegen de zoutconcentratie in het voedingsmedium. C17.
Statjstjsche verwerking zie bijiage Ic.

: sprt
(me /r.ar.)

—p

Figuur 20: Chioridegehalte in spruit en wortel op basis van drooggewicht, bij 350 en 700 ppm C02,uitgezet
tegen detijd. C17 en C18.
Legenda zie figuur 3.
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Flguur 21: Chiorldegehalte (a) en natriumgehalte (b) in mpruit en wortel, Uitgecirukt in millimol per kgversgewicht, biJ 350 en 700 ppm C02, uitgezet tegen
de Zouteoncentratle in het voedingamedium. De gestip..pelde liJn geeft aan wanneer de gehaltes in de

plant overeenkomen met de concentratje in het voedjngsmedj.Cu.
Legenda zie figuur 19.
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Opvallend is dat de plant aanzienhijk nieer natriurn opneeint dan
chloride, h.oewel ze in dezelfde concentraties zijn toegediend. De
.chlorideconcentratie in de wort-el is bij 50 en bij 75 mM NaC]. in
het voedingsmedium zelfs iets lager dan in het voedingsinediuxn
(niet signifikant). De plant accumuleert het ion echter in de
spruit, en natriuin wordt zowel in spruit als wortel geaccumu—
leerd.

3.4 Samenvattlng resultaten

In onderstaande tabel worden de resultaten samengevat.

C02 zout tijd interaktie

RGR .1. 1 +

I 'I, ,Jv +
LAR

I I +
N AR

+
SLA

I +
LWR -

%ds w:l
-

wortel— l'en4 I
lengte

adem— (I)

haling

mt. zout (4) I

Tabel 2: Efrektefl van verhOging van het C02 gehaite van 350 naar 700 ppm (C02), verhoging

VizoutconCentratie in de voediflgsOPlOssiflg (zout), toenemende duur van de behandeling

(tijd) en interaktie tummen C02 en zout (interaktie) op de faktorefl ROB, LAB, NAB, SLA,

LWR, %droge stof (%ds), wortelleflgte, ademhaling totaai en intern zoutgehalte (mt. zout).

t= siJgt
4: daalt w: wortel

—: geen effekt S. spruit

wel effekt
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4 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

4. 1 Effekten van C02

Onder invloed van een verhoogd C02—gehalte gaat de RGR oxuhoog,
hoewel de LAR daalt. De stijging in de RGR moet dus worden
toegeschreven aan een forse stijging van de NAR.
De verhoging van de RGR treedt gedurende de drie weken behande—
ling vrijwel constant op. Dit lijkt in tegenspraak met waarnemin—
gen van andere onderzoekers dat de fotosynthese bij hoge C02—
gehalten (tot 5500 ppm) in eerste instantie wel verhoogd wordt,
Inaar daarna al vrij gauw zakt tot onder het nivo van de controle—
groep (Kramer, 1981). Wierda (1986) constateert bij Urtica diolca
een afname van de verhoging in RGR door 700 ppm C02 in de tijd.

Dit blijkt echter volledig verklaard te kunnen worden doordat
planten die onder hoog C02 zijn opgekweekt groter worden dan de
controlegroep, terwijl de planten naarmate ze groter worden een
lagere RGR krijgen.
De daling van de LAR wordt veroorzaakt door een daling van de
SLA: de bladeren worden dikker (succulentie). Bovendien neemt het
%ds in de bladeren toe, dus de bladeren worden droger (sclerofyl—
lie).
De LWR wordt niet door verhoogd -C02 beinvloed. Evenmin is er een
C02—effekt op de wortellengte of op de ademhaling. Cifford e.a.
(1985) vinden wel C02—effekten op de ademhaling, maar afhankelijk
van de plantesoort kan deze gestimuleerd of juist gereduceerd
worden door verhoogd C02.
Bet intern NaC1—gehalte wordt niet signifikant be!nvloed door
verhoogd C02.

4.2 Effekten van zout

Behandeling met NaC1 verlaagt de RGR. Dit wordt veroorzaakt door
een lagere LAR en een lagere NAR.
De afname van de RGR t.g.v. zout kan veroorzaakt zijn doordat de
huidmondjes zich sluiten om de transpiratie te beperken (Munns en
Termaat, 1986). Hierdoor wordt de C02—toevoer geremd en neemt de
fotosynthese af. El Sharkawi e.a. (1986) vinden bij langdurige
zoutstress bovendien een afname van het chiorofylgehalte,
waardoor de NAR moet afnemen.
De verlaging van de LAR wordt veroorzaakt door een daling van de
SLA, terwiji de LWR in eerste instantie juist toeneemt. Tussen 50
en 75 mM NaC1 neemt de LWR echter ook af.
Ret %ds in de bladeren blijft ongeveer gelijk, maar in de wortel
gaat het omhoog t.g.v. zout. Hierdoor neemt ook de ademhalings—
sneiheid op basis van versgewicht toe ten gevolge van zout.
De verhoging van bet %ds in de wortel staat haaks op de resulta—
ten van Jeschke e.a. (1985) bij Lupinus albus. Zij vinden juist
een afname van bet %ds o.i.v. zout.
De stimulatie van de ademhaling t.g.v. zout is in strijd met wat
Lambers e.a. (1981) in korte termijn—experimenten met Plantago
coronopus vinden. De ademhaling neemt in deze experimenten juist
af, wat een gevolg is van een verlaagd aandeel van de alterna—
tieve keten. Tegelijkertijd wordt er sorbitol gevormd als

osmoticum, en vermoed wordt dat de alternatleve keten werkt als
een soort overflow, waaraan suikers kunnen worden onttrokken als
deze voor andere doeleinden nodig zijn. Bet is niet onmogelijk
dat een dergelijk proces zich 00k voordoet bij Plantago major,



—28—

maar blljkbaar treedt bet niet op na 2 of 3 weken zoutbehande—
1 ing.

-In het algemeen kan gesteld worden dat de ademhalingssnelheid
omboog gaat wanneer planten een sterke groei doorinaken (Verleur
1983). De zoutplanten groeien minder hard dan de controlegroep,
maar ademen even snel of zelfs sneller. Wellicht kost het de

planten extra energie om het zout buiten te houden of om het uit

te scheiden.
Ret intern zoutgehalte neemt toe bij verhoging van de concentra—
tie in het voedingsmedium, waarbij natriuxn sterker geaccumuleerd
wordt dan chloride en de spruit meet zout accumuleert dan de
wortel.
De wortellengte neemt af tot 50 mM en neemt daarna weer toe, in

C19 zelfs tot boven de controlegroep. Deze verandering In de

reaktie op zout blj 50 mM blijkt ook uit de resultaten van Vitale
e.a. (1987) bij experimenten met spinazie. Hier blljkt het

relatieve wortelgewicht bij ongeveer 50 mM een minimum te

vertonen. Een verklaring wordt echter niet gegeveri. Opvallend is
dat ook bij aridere parameters een dergelijk beeld te zien is: bij

50 mM wordt verdere verlaging van de LAR tegengegaan (fig. 5),

neemt de NAR blj hoog C02 plotseling sterk af (fig. 7), daalt de
spruit/wortel—verhouding (fig. l7a), daalt het %ds in de wortel
(fig. 13) en neemt de accumulatie van zout in de plant lets af
(fig. 21). Blijkbaar verandert er boven de 50 mM lets aan de
reaktie van de plant op het zout, maar de betekenis hiervan is
niet duidelijk.

4.3 Tijdseffekt

Naarmate de planten ouder worden gaat de RGR omlaag t.g.v. een
verlaagde LAR en een verlaagde NAR. De bladeren worden succulen—
ter en het percentage droge stof verandert niet. De ademhalings—
aktiviteit van de wortel neemt sterk af t.g.v. een afnaxne van het
aandeel van de alternatieve keten. Ret interne zoutgehalte
verandert niet tussen week 2 en week 4.

4.4 Interaktie tussen C02 en zout

In een aantal gevallen blijkt het C02—effekt verkleind te worden
door zout. Dit geldt met name voor de RGR, LAR, NAR, SLA en LWR.
Blijkbaar worden de voordelen van hoog C02 door zout verminderd,
in tegenstelling tot wat in de inleiding gesuggereerd werd.
Dit lnteraktie—effekt is echter voornamelijk aanwezig in C17 en
nauwelijks in C18, terwijl alle planten opgekweekt zijn uit

hetzelfde zaad en onder dezelfde omstandigheden.
Wellicht zijn de volgende faktoren hierbij van belang:
*Cl7 en C18 zijn niet volledig vergelijkbare experimenten. Zo

zijn in C17 twee extra zoutnivo's meegenomen en is in Cl8 het
effekt van de faktor tijd duidelijker te zien. De statistische
verwerking verschilde daardoor bij de twee proeven, zodat een
effekt in de ene groep wel signifikant kan zijn en in de andere
groep niet.
*De gekozen zoutconcentratie (75mM) was misschien lets te hoog.
Er bleken relatief veel afvallers te zijn. Terwiji er bij de RGR
in C18 in de tijd tot aan groep 5 (dag 14 tot 18) op het oog een
duidelijke interaktie is tussen C02 en zout (hoog C02 planten
krljgen t.g.v. zout zelfs een lagere RGR dan laag C02—planten),
hebben hoog -C02—planten in groep 6 opeens weer minder last van



Fjgur 22: Relatleve waarde van ROB, LAB droog en NAB, blJ 350 en 700

van de waarde blj 0 aM NaC1 in bet voedingsmedium.

a: na 21—23 dagen behandeling, biJ 25, 50 en 75 ruM NaC1 (C17).

b: bij 75 all NaC1, op de dagen waarop geoogst 18 (dO). —

ppm C02, uitgedrukt ala percentage

(si vrs)

Figuur 23: Relatieve groelaneiheid bij 350 en 700 ppm C02, en bij 0 en 75 aN NaC1, uit—

gezet tegen de natuurlijke logaritme van bet versgewiCht van de plant. dO.

Legenda zie flguur 3.
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zout dan laag C02—planten. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn
doordat er in de groep hoog C02/zout relatief veel wegkwijnende
planten waren die toen niet meer meegenomen zin in de steek—
proef. In C17 was de steekproef al aan het begin van het experi-
ment geselekteerd.

Om de interaktie inzichtelijker te maken is in figuur 22a

aangegeven wat er bij toenemend zoutgehalte gebeurt met de

waarden van de RGR, LAR en NAR t.o.v. de controlegroep zonder
zout.
Uit deze grafiek valt af te lezen dat de hoog C02—planten
relatief meer last hebben van de zoutbehandeling dan de laag C02—
planten, aangezien de RGR sterker daalt. De groeiremming van de
laag C02—planten wordt voornamelijk veroorzaakt door afname van
de LAR, terwiji deze bij hoog C02—planten juist voornaxnelijk
veroorzaakt wordt door afname van de NAR. Met andere woorden: de
groeiremming t.g.v. zoutstress wordt onder normale C02—condities
voornamelijk veroorzaakt doordat er relatief minder bladoppervlak
beschikbaar is. De netto produktie per bladopperviak blijft
nagenoeg op hetzelfde peil. Onder hoog C02—condities blijft bij
zoutstress bet relatieve bladoppervlak vrijwel gelijk, terwiji de
netto produktie per bladopperviak juist sterk daalt.
Overigens ligt bij de zoutplanten de absolute waarde van de NAR
bij hoog C02 nog wel boven die van laag C02, en blijft de LAR
verlaagd.
Bovenstaand beeld wordt echter niet bevestigd door de gegevens
uit C18 (zie fig. 22b). Hoewel de RGR van hoog C02—planten in
eerste instantie sterker daalt door het zout dan die van laag
C02—planten, is de relatieve RGR (dit is de RGR bij 75 mM NaC1
t.o.v. de controlegroep) aan het eind van de meetperiode in beide
gevallen 67%, en wordt de daling in beide gevallen meer door de
NAR dan door de LAR veroorzaakt. In groep 5 (dag 14—18), wanneer
er wel C02/zout—interaktie is in de RGR, komt bet beeld wel mm
of meer overeen met C17, maar gezien de grote schommelingen in de
relatieve LARen NAR in de tijd is dit niet betrouwbaar.
Het is mogelijk dat deze schommelingen te wijten zijn aan het
onnauwkeurig meten van de bladoppervlakte in C18 gezien de in bet
begin nog erg kleine blaadjes en gezien het krullen van de
bladeren, vooral van de zoutplanten. Bet verschil in de waarden
van de LAR tussen C17 en C18 is waarschijnlijk ook te wijten aan
een onderschatting van de oppervlakte door bet opkrullen van de

bladeren. In -C17 heeft een meer ervaren persoon de bladeren
gekopiëerd.
Aangezien de RGR afneexnt in de tijd, neemt zij ook af bij

toenemend gewicht van de planten. Gesproken wordt wel van
'fysiologische ouderdom'. Fysiologisch is een snel groeiende
plant dus eerder oud dan een langzaxne groeier.
In figuur 23 staat uitgezet de RGR van H18 tegen de natuurlijke
logaritme van het versgewicht van de plant. Er zijn duidelijke
verschillen tussen de 4 behandelingen. De lijnen van hoog C02
lopen beide boven die van laag C02 en bij de zoutplanten daalt de
RGR 'sneller' dan bij de controles. Terwiji het C02—effekt bij de
controles ongeveer constant is, neemt bet bij de zoutplanten af
tot dag 14—18. Wanneer de waarde van dag 17—23 als een uit—
schieter wordt beschouwd, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de
lijnen elkaar op den duur zullen raken, zodat het voordelige C02—
effekt volledig verdwenen is.



—31—

5 AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK

*Hoewel uit dit onderzoek duidelijk is gebleken dat bij Plantago
niajor ssp major onder zoutstress verhoging van het C02—gehalte
relatief minder effekt heeft op de groei dan onder optimale
omstandigheden, blijft nog onduidelijk in hoeverre dit verschil
bepaald wordt door de NAR. Eet is wenselijk dat hier nader
onderzoek aan wordt gedaan, waarbij de proefopzet de voordelen
van C17 en C18 zou moeten bevatten, dwz. met 4 zoutconcentratieS
(0, 25, 50 en 75 mM NaC1) en met regelmatige oogsten.
DaarnaaSt verdient het aanbeveling de indeling in groepen al van

te voren vast te leggen en duidelijke criteria te hanteren
wanneer een plant afvalt. 00k zal veel zorg moeten worden besteed
aan het plat leggen van de bladeren wanneer de oppervlakte wordt
bepaald.

*Het is mogelijk dat het chlorofylgehalte in hoog C02—planten

sterker afneemt ten gevolge van zout dan in laag C02—planten.
Wanneer er verband bestaat tussen het chiorofylgehalte en de NAR,
kan hiermee de interaktie tussen C02 en zout in de NAR worden
v e rklaard.
Er liggen nog gevriesdroogde monsters van C19 klaar, waaraan een
ch].orofylbepaling zou kunnen worden gedaan.

*Het is interessant oxn te weten in hoeverre de resultaten van dit

onderzoek breder toepasbaar zijn. Gedacht kan worden aan experi—
menten met andere soorten binnen de Plantagofamilie, maar ook

interessant zou zijn om met de gebruikte proefopstelling de

resultaten van andere onderzoekers, die stimulatie in gelijke of
zelfs verhoogde mate vinden, na te trekken.
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BIJLAGE 1: STATISTISCHE VERWERKING

gebruikte legenda: ns = niet signifikant
* = P 0.1
** = P 0.05
***= P 0.01

la: Signifikantie van de verschillen tussen alle afzonderlijke punten uit
de grafiek (multiple range test).

legenda bij C17: 1 laag C02, 0 mM NaC1
2 11 It 25 II

3 = 50
14 — II It 75 It II

5 = hoog C02, 0 "

6 It 25 tt II

7
= 50

8 t 75 it it

voorbeeld: 1
* 5 laag 0 verschilt van hoog 0 (P 0.1)

1,2**5,6= laag 0 en laag 25 verschillen beide van hoog 0 en van
hoog 25 (P 0.5)

FIGUUR SIGNIFIKANTE VERSCHILLEN

2a 7,8 14 7 ** 3
1,2 **,14 6 ** 2

6 3,14,7,8 5 ** 6

5 *** 1,2,3,4,7,8

2b 1 3,7 1
** 2

14,5 1,2,3,5,6,7
5 *** 1,2,3,6,7

2c 2 14,8 2 ** 3
1,6 2,3,4,8 6 ** 7

5 1,2,3,4,6,7,8
7 3,14,8

5a 1
*** 2,3,4,5,6,7,8. 2 **6

2 14,7,8

5b 1,2 *** 3,4,5,6,7,8 3 ** 6

3 *** 7,8 5 ** 7
4 *** 7

7 5,6,7 1,2,3,14,8

9a 2,5 3,6,7,8 14
** 5,2

1 2,3,4,5,6,7,8

9b 1,2 *** 3,14,5,6,7,8
3,5 *** 6,7,8

14
*** 7,8
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FIGUUR SIGN IFIKANTE VERSCHILLEN

ha 2,3,6,7

5 *** 1,2,3,4,6,7,8
14,8 *** 3,7

hib 7 5,1 6 ** 1,5 1 * 8
8 ** 5

13a 2 1,14,5,6,7,8 2 ** 3
1,3,4 5,6,7,8

13b 1 ** 3 3 **5
6 1,2,4,5
7 *** 1,2,3,4,5,8

15 2 ** 1,4
3 ** 1,2,14

5,8 ** 6,7
rib: het 0,01—nivo is niet getoetst, evenmin als hoog C02 tegen

laag C02.

ha 5 1,2,3,4,6,7,8 6 ** 8
1 2,3,4,6,7

3,7 *** 4,8

C19

figuur 16a dagi: geen signifikante versehillen
dag 7: "

dag 114: laag 0 ** laag 75, hoog 75

dag 21: laag 0 ** laag 75, hoog 75

figuur 16b geen signifikante verschillen

lb: Signifikantie van de verschillen t.g.v. C02—gehalte (C02), zoutgehalte
in het. voedingsmedium (zout), groepsnummer ( ma, di of wo) (groep), inter—
aktie tussen C02 en zout (C—z), tussen C02 en groep (C—g), zout en groep
((z—g)en tussen C02, zout en groep (C—z—g). (Anova)

fig. C02 zout groep C—z C—g z—g C—Z—g

5a ns ** ** ***
b *** ** ns **

7 *** *** * ns **

9a ns ** ns ** **
b *** *** * * ns
ha ** ns ** *** **

b ** ** ns ns *

13a *** *** *** ** * ***
b ** ns ns ns

17a * * * ns **
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lc: Signifikantie van de verschillen t.g.v. C02—gehalte (C02), zoutgehalte
in bet voedingsmedium (zout) en interaktie tussen C02 en zout (C—z).

(Anova)

fig. groep C02 zout C—z fig. groep C02 zout C—z

3 1 ns 14a 1
*** * ns

2 ns 2 3I ns *

3 ns 3 ° ns *

14 ns ° ns 4 * ** ns
5 ns ** 5 *** *** **
6 ** ns 6 ns ns

6a 1
** ** ns 11th 1 ns ** ns

2 ** ns ns 2 * ns
3

* ns 3 * ns
4 * ns 14 n *

5 ° ns 5 ns ** ns
6 ** ns 6 ** ns

6b 1
° ns ns 16 dagl ns ns ns

2 ° ** dagj ns ns *

3 ** ns dag 14 ns ns
4 ** ns dag2l ns ns
5 ns

6 ns

ba 1 ns ns ns

2 * ns
3

* ns
14 ** ns
5 ns

6 *** ns

lOb 1 ns ns

2 *** ***
3 ns
4 *** *** ns
5 ns

6 n

ld: Signifikantie van de versehillen t.g.v..C02—gehalte (C02), zoutgehalte
in het voedingsmedium (zout), tijd, interaktie tussen C02 en zout (C—z),
tussen C02 en de tijd (C—t), tussen zout en de tijd (Z—t) en tussen C02,
zout en de tijd (C—z—t). (Anova)

fig. C02 zout tijd C—z C—t z—t C—z—t

3
*** ns ns

6a ns ns ns

b ns ns *

8 *** ***r ** *** *** *
bOa ns ns ns

b ns ** * **
12a ns ns ns * nsb ° ** ns ns ° ns
Via ns ns * * ns

b ns ° ** ns ** ns ns
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le: Signifikantie van de verchi11en in intern zoutgehalte t.o.v. de zout—

conceritratie in het voedingsmedium ent.o.v. C02—verhoging.

(Kruskal Wallis rangvolgorde toets)

figuur 19

zoutconcentraties natriumgehalte(iflt) chloridegeha].te (int)

spruit wortel spruit wortel

0, 25, 50 en 75
25, 50 en 75 ns ** **

50, 75
** ns ** **

C02-verhoging ns ns ns ns




