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Arnhem krijgt kunstwerk van vliegas
Van onze kunstredactie Maatschappij (PGEM). Deze stroom-

ARNHEM — De gemeente Arnhem producent verwerkt de vliegas uit de ko-
krijgt binnenkort een landelijke pri- lengestookte elektriciteitscentrale in
meur: een kunstwerk waarin het van Nijmegen tot "lytag", een soort kunst-
oorsprong zeer schadelijke vliegas is grint. Vliegas wordt via het Lytag-
verwerkt. Vliegers is een nevenprodukt procédé tot voor bet milieu onschuldige
van kolengestookte elektriciteits- bolletjes gebakken, die onder meer pri-
centrales. De Wageningse beeldhouwer ma zijn te gebruiken als grondstof voor
Ubbo Scheffer heeft voor de zuidzijde de bouwindustrie.
van het ingrijpend gerenoveerde cul-
tuur- en muziekgebouw Musis Sacrum
in Arnhern, een omvangrijk terrassen-
complex ontworpen, waarin op grote
schaal met speciaal ontwikkelde "vlieg-
gastegels" zal worden gewerkt.

Het vormevingsproject kost ruim
twee ton en is betaald door de Provin-
ciale Gelderse Elektriciteits

3i.j k iver nin ntste9t veel v1iega els
afvn1p-iut. )i vel '.'ordt verwerkt in stenen en
cnent ( ie kr teertikel) . V1ies ','or't ooc —

bruikt , ci in riiet vermenr met 'oe , in onc'r—
zecen near 1e brikbc iieid vnv1je.: iS een

: TD r pRnten. Vii hevt n.c .
n. Jit 1i iJcter 1lerc-ec is eb1ken, ct.

bjriLueeen ef'-ct ht op e kierning vri en cnte1
t inbn- eis:e (hec'veit , endi vie , cr oTher, prei
e ro Te , n'r vel oec.et en
i:i gel:) ?±1 , J).j :1)r semi— lerci en en prei
t 1en- v n' ) j n Je v r bnrne ope

zich 1 i-i -c

Die bolletjes zijn door beeldhouwer
Scheffer verwerkt in beton, dat vet-
volgens met speciale diamantzagen in
viakken wordt gesneden. De aldus
verkregen tegels van 30 bij 30 cen-
timeter worden op grot.e schaal gebruikt
in bet terras achter Musis Sacrum, waar
verder wordt gewerkt met roost-
vrijstalen strips en speciale verlichting.

(ru t 'j uvshied v/h erd i;

mei, I93



I. ILIDI.
Dit ondrzoeksonderwerp, aangane boriumoxiciteit, is nfkomstig

van het vliegasprobleem. Vliegas ontstat 0.S. bij kolenvergassing.

Ko1envcrgassing is eeri verzsme ineam voor een groep processen,

waarin kolen ongezet worderi in biandbare gassen, zoals CC, H2 en CH4.
Men last de kolen reageren met stoom en znurstof. De as, die

overblijft na de verbranding, (10 — 20% van de hoeveelheid kolen)

wordt verdeeld in bodemas (datgen, Nat achterblijft op de bodem van

de verbrandingsketel) en vliegas (datgerie, wat met de rookgassen

meegevoerd wordt) . Vliegas is schadelijk voor het milieu. Fir zit

b.v. lood en cadmium in. (Zie Tabel 1.) De vliegasdeeltjes kunnen

ook diep in de longen doordringen. De gezondheidsrisico's zijn door

gebrek asn ervaring nog onvoldoende bekend. 7'at de werkplek betreft:

nar snalogie met de ervaringen bij cokesovens en gasfabriekeri moet

gedscht worden aan een grotere kans op long— en hudkanker en

bronchitis door blootstelling san polycyclische koolwsterstoen

en zwavelverbindingen, zoals H9S, COS en 032. Voorts zijo er de

veiligheidsrisico's, verbonclen aan hat werken met gassen, die CO

en H2 bevatten. Ongeveer 90% van de totale hoeveelheid as is

vliegas. Vliegas bestast nit de fijnste deeltjes as. Het wordt

voor 99,5 nit de rookgassen gefilterd (Warkgroep Eemsmond, 1981).

Er moat een goede oplossing gevonden worden voor het asafvs1.
Men denkt san verwerking in de houw of in de wegenbouw, of bi.j
ersterking van dijken. In Engeland wordt cia as reeds gebruikt
b.v. orn "gaten" in het landschap te vullen en voor stenen en cement

(Bradshaw & Chadwick, 1980). Er worden ook experirnenten ge'asn om

planten te laten groeien op vliegss, al dan niet vermengd met grond

(Mulford, 1971; Rees, 1956). Vliegas bevat hoge niveau's van oplos—

ba'e componenten (Tabel 1) . ?anneer vliegas gedumpt wordt, vindt

er uitloging plaats. Ook daalt de pH van 9 naar B. Er is geen
stikstof asnwezig in vliegas. Dit worcit ook niet op natuurlijke

wijze snel verhoogd, zodat er dus meestal bernest zal moeten worden,

wil men b.v planten op vilegas laten groeian. Organische stof of

kleipartikel3 zitten onk niet in vliegss. Dasrom gebrutkt men voor

structuurverbetering b.v. klei, rioolslih, turf of zasgsel (Bradshs.v

Chadwick, 1980). Vliegss bevat t.o.v. een gemiddelde bodem (zie Tabel l

veal boriuoi (43 ppm t.o.v. 2,5 ppm) . Borium is in een voor de plant
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Tabel 1. Opiosbare componenten in vliegas t..v. een emiteL-e

bodem (ppm)(Bradshaw Chadvick, 1930)
Element Vliegas Gen. bodam

P 94

K 348 224

Na 550 200

Ca 900 800

Mg 1500 240
Tevens zio er sporn

Fe 570 130
As, Co, Cu, 7, Pb eo

S 3q00 600
Cd aanwezig in v1ig—N(totaal) — 1800
Cs.

Mn 99 4,8
B 43 2,5
Zn 2 2,5
Cr 25 2,5
Mo 5 0,2

beschikbare vorrn in viiegas aanwezig (Mulford,1971). In een hepacid
soort vliegas (afhankelijk van de soort kolen) is 250 ppm (parts per

million) borium gevondea. In de bodern kan het variren van 20 tot

200 ppm (Berger, 1965). Net gaat hier dan om hat totale horinigehalte.

Dc voor de plant beschikbare fractie in de bodem loopt van 0,4 tot

5 ppm (Mengel & Kirby, 1982). In de pl7nt wordt can hoge frsctie

van het totaal aen borturn aangetroffen als boraatpo1ysacch3riari—

cornplexen, reversibel gebondn Can re ce1wnd. WaarschijnlijTc speelt
boriurn een rol bij het suikertransport (Newitt, 1974; Mcllrath &

Palser, 1956) . Eenrnal in het blad is borium vrij immobiel (ortvec1t,
Giordano & Lindsay, 1972; Melirath, 1965; Nusa cTlrth, 195).
Vaak oeemt Net boriurngehalte toe van de lage riaar de hocera delan
van de plant. Net opwaartse transport wordt benvloed door de trens—

piIatiesne1hejd (Hus & Mcllrath, 1965) . In hetzelfrle bled kunnen

necrotische plekken ( aangetast door toxische hoeveelheden borium )

rneer dan 1500 ppm borium bevatten, groene gedeeltes miid•er den 100

tot 1000 ppm borium (Mortvedt, Girdano lindsay, 1972).

Boriurngebrelc komt vaker voor op gronden met een hoge pH, don op

sure groioden. Uit verachillende onderzokingen is echter geblekei,

dat, zove1 op sure , als op neutrale gronden ean reactie van de

plant op bemesting met boriwn kan optreden en "at da pH geen directe

invloed heeft no de opname van borium door de plant (Lelir ! Henens,

1962). Aan de andere kant is gevonden, dat de kalktoestend van de
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van invinod in op d ooosnprhei' van boriun in do grorid eo
5ot doir beknlkiig ban in voar do plant va-k onopnee boor wort.
(rgoniscbe boorzuurcompiexen vlokken uit a .i .v. kalk.) (Dehr S don—

keas, 1962; Tortvedt, Giordano & Li:idsay, 1972) 3oriomdeficintjo
uit zich hij do plant vaak in storirigen in do oatwikkeling vn
merintematischo weefsels (worteltop, combiurnweefsel en olantatap).
eu vorbeeld is hartrot, bij kolen (erger, 1965; Hewitt & Drnith,
1974; JcT1rath c Palser, 1956) . Boriuntoxiciteit uit zich in necro—
se van do top en zijkantea van bet blad , dit spreidt tussen de

zijnerven naar de hoofdnerf. Do bladeren vallen te vrneg af' (enge1
& Xirby, 19B2; Williams & Viamis, 1957). Planten kunnen toxiciteits—

versahijocelen krijgen, wanneer het heschikbare horiurngehalte in

de grand hager is dan 5 ppm en deficintieverschijnse1en, wanneer

bet lager is dan 1 ppm. Een smalle marge, dus (Hesse, 1971; Mewel

Kirb,r, 19f2). Hr zija verschillende tolerantiemechanismon rnogolijk:

a) barium ward niet opgenomen door do wartels;

b) borium wordt door do wartels op.enomen en doer op slogan,
dun niet noon de spruit getransporteerd;

a) barium wordt in do spruit ongeslagen (en e7erltleel ci tge—

scheiden ci.m. v. guttatie)(7aT, Ghane .'iiite, 197B; Hesne,

1971).

Do toxisohe working van grate hoevoolhoden A13+ ken warden togen—

gCg2aJ 3or hot verhogen van do —concontratie van he t grocime i'am
(0y, flheoey ?c 'Vhite, 197B) . Li hot ondorsoek aol gekeken woren of
dit oak geldt voor toxiche iiooveolhedeu barium.

llraogstel lingea
—'nt in do botokenis van excesaievo hoo'reelhe-Ien barium i a Let milieu
Joan do graci (toogosni tst on eon aont'j tui abauwsowo uon

—Is net mognlijk am do mate van gevoe1ighid voor barium van ceo
bepoal do pThntosaort ml in jong stadi urn to herkeririen en we man
do .vortolleogte?

—Beverkstelligt een verhagiog v'i a bet —geholt.o Va.: hot roei—
median hot tegeagoma von e toxische Nerkin von grate hoevo1heden

boriom, evonnls bij

Godure.-i°e de prooven zullen twee roferentiesoarten wordea meeo—
koieekt: seldorij , tolerant voor barium, en baok,'.reit , gevao1ig
vocir bars in.
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II . M \TI A AL c

11.1. T' k1e3r.
T)m het effect van borium op de kiemiag te oriclerzoeken, ;erden 100

zac3n (hehalve van de capucijier, hier slechts 50, vanwege de

grootte) in dualo in petrischcaltjes, drijvend op voadingsoplassing,

gezaaid. Naar aanleiding van een tabel (zie Tabel TI. hieronder) in

Braclshe.v ?c chadwick (1980) werden de volgende borinrnconcen-traties
in de verschillende voeingsoo1ossingen gebruikt: 0; 0,055; 0,55;
2,75; 8,25; 13,75; 27,50 en 55,00 ppm borium.
Tabel TI. De toxiciteitsgraad gekoppeld aen het beschikhaer horium—

gehalte (Bradshaw & chadwick, 1980)

leschikbaar barium (ppm) Groad van toxicitejt

minder dan 4 niet toxisch

4 — 10 licht toxisch
11 — 20 matig toxisch
21 — 30 toxisch

meer dun 3D zeer toxisch
(Voor de voediagsorlossing:Rorison(1968) , zie bijiage)
De gAbruikte plantesocrten wuren:

—$elderij (Apium graveolens; ge.vorle snijselc3erij')

—Andijvi (I'ichorium eridiva; Nummer \Tijf (Yatuvian'))
—apucijner (Pisum arvense; Blauwschokker)
—Rogge (Secala (Triticum) cerale)
—Prei (Allinm porrum; 2ware herfstreuzen ')lifant extre)
—3oekweit (Fagapyrum eaculentum)

'De zJn verden in ceri kiemknst gep1aast. T)e temperatuur wa's
a oarara (licntperiode) 5 en in de daucerperiode 15 . a eon

cantal iaen ,verden do gekiemde zaden geteld en 'rerwijdord. Dit

gebe-rde totdat er geen kieming acer olaatsvand.

11.2. De groiproef.

Jiervajor werden bovengenoemde p1ntesoorten gezzaid in petrisoheal—

tjcs met eon filtreerpapiertje, hevochtigd met gedestilleord water.

Vannoer ze voldaende gekiernd waren, warden ze overgezet op schero

zond , eve iCOflS bevochtigd uet gedestilleerd water, en na twee

we ken op vaedingsoplossiug gezet in VD—bakjes (mb. 6 liter)

Op elke bak standen 16 planten. Tn de voedingsoplossing (Rorison,
1963) werden de bovengenoemde boriumconcentraties gedaun. Deze
proef word uitgevoerd in de kas, gedurende de maanden december tot
en met februari. De 55,00—ppm serie is op eon later tijdstip gedean,
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nl. i manrt en april. a rasp. 4 en 8 weien aerden de plantea
asalect geoagst, per 4 planten tegelijk en cit in cluplo. 1Tan cia
verschillende onderdelen, zoals wortel, stene1, bladsteel,

aengetast bInd, onnangetast blaci . bloemen, zaden (peulen) werci
hat vera— en clrooggewioht bepanid.
De temparatuur in cie kas lag rond de 2400, de vochtigheid rond cia
A V1

11.3. De wortellengteproef.

Om zo weinig mogelijk neveneffecten te krijgen van hat groei—

medium (anawezige mineralen e.d.) werden een aantal rnnterinlen

eerst getest. op bruikbaarheid voor deze proef. De materialen

waren: —perlite,

—waternfstotende plastic bolletjes (wit; 'Narschijnhijk

een soort isolatiemateriani)

—hydrofiele plastic bolletjes (idem)

-grof zand (korrelgrootte grotar dan 1 mm)

—zand (1 — 0,3 mrn—fractie)

—fijn zan (de fractie kleiner den 0,3 mm)
Vaor cia test werden op nile hodems cia zaden van de versohjfl encle

plantesoarten uitgeaaid (in plastic plantepotten) . Grof zand
bleak ala heste te voldoen (000gste opkomst) . 1-liermee werd de elgen—
lij:e proef geclaaa.
Van prei, selderij, rogge werderi 10 potten uitgezaai, met elk

25 zadan, per gebruikte boriurnconcentratje van capucijner 15
patten, mat elk 7 adeu, per coricentretie; van boekweit 20 rotten
mat el 25 zaden (cit vanwege het lage kiemingspercentage, geblekan
uit cia kiemproef (zie 11.1)) , per horiumconceritratja. 7r warden. tvee
borijconce;atraties gehruikt: 0,055 pam (cia meest voorkomen.cie opti—
mniconcentratje, gebleken uit cia groeiproef (TT.2)) en 55,33 ppm
barium (aen voor alie gebruikte soorten zéker toxiache coaceitratje
a én f twee weken (afhankelijk van cia groeisnelheid van cia plant)
ward de wortellengte van de opgekornen planten gemeten.

on te gaan, wt cie invloed i'es van een verhoogci a(+_gehalta in
cia voedingsooiossing op cia werking van een toxische hoeveelheid
borium (55,30 ppm) werd de volgende proef gedano: ndijvie is vrij
gevoelig voor boriun (cUt bleek uit de groeiproef, II.?) en kiemt
sod. Nnaneer 0a2+ de toxisohe erking van barium zou kunnen var—

nhiodereo en cUt zoo zich uiten in de worteilengte, dan zoo cUt goad

9



te meten •oeten ziji bij deze plant. Darm werde i pote:, met. el:
25 zndri, per verschillende voediigso lossiig, ingezoid. De gebr'dk—

te oplossingen waren (met als basis weerom Porison)

-2,05 ppm - 0,055 ppm

- ,, - 55,00 ppm

-200 ppm a2 - 0,055 ppm

- ,, - 5500 ppn B3;
3ij de reeds eerder ganoemde series was ci aanwezig:

-80 ppm Oa2 - 0,055 ppm

- ,, — 55,00 ppm B.
(In de normale voedingsoplossing is 80 ppm Ca2+ canwezig.)

Van deze planten 'Nerd flO én week de worteilengte gerneten.

Rgdol1s.

en andere manier om planten to lten kiemen en groeien (tot 1 — 2

weken oud) is doze: de zaden worden tussen twee iaen panier gerald
(b..i. chromatografiepapier) en daarna in een bekertje met eon beool-
ie hoeveelheid (angever 1,5 cm hoog) voedingsooiossing gozet.
:et kiemen en groeien gaot goe met deze methode, maar voor deze

proef' zat er een belangrijk nadeel nan. De wortels groeiren ni. in

het papier en woren moeilijk to verwijdoren, zonder dot or wortels
broken ( lethode uit: ro1iz3k, Polio Kittrick, 1978).
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1111.1. a cimpref

ITT.

Bij gean van de gebriikte soorten blijkt een duidelijk verband

aa.iwezig te sij i tussen het kiemicigsoercentag en de borLim—

concentratie in e voedingsoplossing. Het kiemirigspercentage van boek—

Neit ligt veal lager, dan dat van de overige soorten.

12345678
con C.

1 = 0 ppm B3
2 = 0,055 ppm 33+

3= 0,55 ppm
33+

4= 2,75 ppm B3
5= 8,25 ppm 133k

6= 13,75 ppm
33+

7= 27,50 pam 33+

8= 55,00

Fi7.I
de kiami'igspercenta

gas vin ra hruikt-
'i t—.

geet tegen •L ban';—

concentra tie.

(17

Ooekweit (a)
'
100

Andivie (b)

100

80

60

40

20

80

60

40

20

12345678
coca.

0ao'j.ci.cer (a)

12345678
—4conc.

Prei (d)
10

30

60

80

4:)

60

20

40

1 2 3 4 5 6 7 8

coca.
1 23 4 567 8

—b-c a no

Seldarij (f)t
1 00

t
100

SD

63

40

20

60

40

20

12345678
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TTt.2 De rne1prnef.
Visu31e syrnotoman bIj eon hong ban

E 1KV I ]I T

i,j dc hogere boriumconcentraties waren de wortels weinig tnt—
wikkeld, slijmenig en donker van kIeur. Do bladeren kregen briina

randen er-i sornrnige vielen af. 3ij de 0 ppm—serie kr'dden de odere

]acIeren on. iet jonge bled can de scheuten zag or normani it.
Hit jonge bled can de stengeltop was oak gekruld. ok hij cia 0 earn—

eerie "aren de wortels donker van klour. De planten o cia hoagete
barjurncoricentratje (55,00 opm) ware-i hat kleinst en adden vocl
dood bled.

nta 1. b-:r.ojt--
van o 0
het 'a-a h1

AD DT J V E

DiJ cia hagere harLirncocicentra ties was hat adaea b1 brim vlekt
en cit word anger, iaarrnate de boni iconseritratje hager iver. Dec
hat oudero blad van de 0 ppm—sane had brüne vlekko:i. Dit hi

evas donkerder ian kleur, den do venige p]antan a net bienenn
janste bled was :r1isvarni (hartrot?) . Do pianten va a e 0 p—so
heddea kartere •vartels, cica b.v. de 0,05 prn—senie. ia'racto Th
canoontra tic hager vend den 0,fl5 ppm boni:re rvorde-i de ia-l-
karter, r was sean tweee angst rnogelij k 'a i d 5 ,Dfl p—sro

12
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Foto 4. Vier wecexi na overzetteri op voedingsoplossing is al duie1ijk

verchi1 te zien in plantegroei op cle verschillende boriu-.

concentraties.

R G GE

Bij de hogere boriumconcentraties werden de b1apunen e —rsncen

vao het oudere blad geel. Bij de 0 ppm—serie waren sommige b1a':ren

bleak v-an uiterlijk. Ge wortels zagen er norrnnal uit.

PEEl

Ge preiplanteri groeiden zeer langzaarn op de verschillende voedirigs-

oplossingen. Bij de tweede oogst waren de wortels van de 0 ppm—seie
ongeveer 5O korter, dan die van de 0,055 pprn—seria. Bij de hogere
boriuncooceritraties warden de bladpunten aen beetje geel.

CPJCIJNR
Ge planten op de hogere boriu:nconcentraties kregen eerst lichtbruine

bladranden, daarna ve"droogde hat oudere blad en vial soms f. Ge
wortels zagen er normeal nit. (Zie volgende pagina)

SELDERIJ

Helacs zijn er van selderij geen gegevens beschikbaar. Ondanks o.a.

het gebruik van gibberaliriezuur was het niet mogelijk selderijplariten

op dezelfde manier op te kweken, als de overige soorten.
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Biedaaitasting.
Het percentege eangetast bled bij de verschi11en'i plante—
soorten, resp. Oogst I en flogst II.

12345678
3+l=OppmB

32 = 0,055 ppm
3 = 0,55 ppm B3

4 = 2,75 ppm B3

5 = 8,25 ppm B

6 = 13,75 ppm
7 = 27,50 ppm
B = 55,00 ppm B

T2bel TIT.

B—conc. 3oekweit Andijvie Capncijner Prei
o (ppm) 0 — 66 51 — 66 5 — 46 4 — 6 9 — 31

0,055 0 — 69 58 — 41 3 — 25 2 — 4 28 — 30

0,55 0 — 65 55 — 49 5 — 35 5 — 8 49 — 28

2,75 75 — 83 60 — 60 30 — 57 6 — 5 70 — 55

8,25 89 — 97 78 — 66 49 — 7B 7 — 7 85 — 73

13,75 90 — 97 79 — 73 55 — 90 13 — 23 89 — 98

27,50 98 — 99 91 — 79 71 — 93 25 — 33 100— 90

55,00 99 —100 97 - — 92 — 98 92 — 91 97 —100

Het percentage aangetast blad neemt toe met een toenemende borium—
concentrtie (gerekend vane C het optimum) . Fe boecweitp1ent,en ver—
tooncIen bij de laegste boriumconcentraties bij de eerste oogst een
angetast blad. Dit is opmerkelijk, aangezien die andere soortea
dit wel vertoondea, 3elfs bij hun optimthlconcentratje. (Boekweit is
die soort, waarven bekend is, dat hij gevoeiig is voor boriurn.)
Fig. 2. i-{et percentege aangetest bled van de verschilleade plante—

soorten van de tweecle oogst, in staafdiagrnmn'.en.
Boekweit

_________ __________

t90

60

40

20

Anchjvie Ca puc ijr100

t

) '.1

40

20

100

80

60

40

20

12345678 1234567
Prei

I Z345 t 23 5
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eiverloD7 iii worte]. en 3"1it.

3 Geiiield ;orte1droogge.vicht vn boekweit (in per

plant na 4 Neken.
-

xt pJn — -

-t --
- .--—-- -

-
-- - -Cc.(pp)

Fig. 4 Gemidcleld spruitdrooggewicht van boekweit (in mr.) per

plant na 4 waken.

-

-

____

i-let wortel— en sprzitgnwicht neemt toe tot een bep2a1' rnaxirnam bij

ean nptimirnc.Dncentratie en daarne af. i-{et gawichtsvei-loop van spruit

en wortel van de andere onderzochte soorten ziet er ongeveer eener
uit(bij prei en rogge zijn de verschillen bij de ebrnikte borium-

concentratjes minder groat, dan bij de andere plantesoorten.).

1r is ook weinig verschil in ge.'ichtsve1oop tussen de planten na
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4 wekeri en 'in F wekeri. -{'it aim allema'il optimumkromme's. Fe optima's
zijo sms wt verscIoven, tij dens de roei (Tael ITT; Pmdat de 55,00
ppm—serie op een later tijdstip werd. ek'.ieekt, is hier de gevichts—
afname van de 27,50 ppm—serie uitgedrukt. t.o.v. het optimum).
Tabel IV . Optimumconoentraties bij de verschillende oogsten en de

percntuele gewichtnafname hij de 27,50 ppm-sane t.o.v.

deze optima's;
Soort Oogst Optirnumoonc. Gewichtsafname van 27,50pprn-.

(ppm) serie t.o.v. optimm

Boekweit I 0,055 82%

II 0,55 87%

Andijvie I 0,055 87%

II 2,75 77%

Capucijner I 2,75 E1%

II 0,55 81%

Prei I

II

0,055

0,55

15%

30°4

Rogge I

II

0,55

0,55

t14%

75"

to lisgen, dat van capucijoer bij eec legere en dat van rogge bli.jft

iatzelfre. Va-i selderij ztjn geen gegevens beschikbaar. He is niet

golukt deze plant op clezelfde manier op te kweken, als de andere

soortpn. Het spruttoptim'irn toont dezelfde verachuivingen, behalve

18
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Boekweit I 0,055 79%

II 0,55 89
Andijvie I

TI

0,055

2,75

80"

72%

Capucijner I

II

0,55
0,55

E8%

7T4

Prei I

IT

0,055

0,55

1J%

17%

Rogge 1

II

2,75

2,75

2q2

21%

3 R TfT T

De 3eroeutuele afname
het geni'igst, die van
RflrltjvjC en boekwett.

zien, wet betreft nun
boekweit, andijvie en

van zowel wortel— ala zpruitgewicht is bij prai
rogge ligt iets hogan, den ie v'n capiicij 'icr,

Fe planten laten in de tijd aen vorendering

optimumnoncentratie. Hat worteloptimim van

prei kant hij een hogere boniumcoocentratie



3oekweit
3+Conc. B (ppm):

0,055
0,55

2,75
8,25

13,75
27,50

55 too

Andijvie
Conc. B3(ppm):

0

0,055
0,55
2,75
8,25

13 ,75

27,50
55,00

ap 1cijner
3+OOC. B (ppm)

0

0,055
0,55
2,75
8,25

13 ,75

27,50
55 ,Oc)

Prei
3+onc. B (ppm)

0

0,055
0,55
2,75

S/N Oogst I:

11 ,2

8,0
8,5
9,7
8,2
8,9
9,5

11,4

s/V Oogst I:
7,6
5,4
6,2
6,6
8,4
7,3
7,9

16,B

s:i 0ost I:
6,4
8,7

11,7
8,6

10,1
11,1
9,2

9,3

3/V Oogst I:

6,5
4,6

5,3
5,2

p1t is niet vrr
vn het drooggewioht)

S/N Oogst
11,2
12,8
13,2
12,9
13,0
10,1

10,7
17,7

S/\ Oogst TI:

10,3
10,0
8,8
9,6

11,4
12,1
11 , 6

S/.V Oogst TI:
8,7

10,0

9,7
12,0
11 , 0

17 ,
11 , 4

15,5

3/V Oogst TI:
4,6
3,3
3,5
4,0

voor cpicijner: iit sprtoptinutn van eze

in cia tij.
Tabel V. 3pruit/worte1verhou1ng (op basis

0

II:

19



Conc. B3(ppm): 31W )ogst I: 31% Dogst II:
8,25 4,5 4,3

13,75 4,5 4,2
27,50 4,8 4,2
55,00 3,5 4,2

Roggo

Conc. B3ippm)( 5/W Oogst I: 31W Oozst II:
0 4,6 2,3
0,055 6,]. 2,2
0,55 3,6 1,8
2,75 5,2 2,6
8,25 6,0 2,8

13,75 5,6 3,6
27,50 5,7 5,8
55,00 3,6 5,8

Mon iou vorwachton, dat bij hot stijgen van do boriumooncontratio do

spruit/wortolvorhoaaing ook iou stijgon, omdat bij do moosto plantora
do woflol govooliger is voor boriu.ni, den do spruit (flo Tabol III;
gowichtsefrno van do wortol t.o,v. do spruit), Mt blijkt niot duido—
lijk uit Tabol V, man wannoor do spruit/wortolvorhoudjpg van do
optimumeonoontratios wordt vorgolokon met dio van do 27,50 pptn—sorjo,
dan b1ikt dat, bohalvo bij bookwoit—Oogst II, do spruit/worto]_
vorhouding toonoomt. Do toonamo van do sPruittkortolvorhouding is bij
cepacijnor on proj hat goringst. Do daling van do spruit/wortelyor_
houding bij do twooc'o oogst van bookweit is wciarsohijflhijk to vorklaron
door hot foit, dat do spr'zitoez op do 27,50 ppm boriumoplossing org
slooht ontvikkeld waron. Do toonamo van do sPruit/wortolvorb,uding
van roggo-')ogst tI is wol org groot (van 2,2 near 5,8), maar do
spnit/wortalverhoitdinge, van dozo soort Sn van proj zijn t.o,v, do
ovrigo soorton bag. In do tijd gozion, neomt do spruit/'qorte]yo...

boiling too bij bookwoit, aadijvio o'i capuoijner. ij proj on roggo
noemt do spr4t/wortolvorhouing at.

Tat nix toe zijn die pls'tteiolon bohandold, dio allo soorton gomoon—
schsppolijk haddon: wortol, sprttit on aengotast bbod, Van bookwoit on
oapuoijnor zijn or moor plantodo],on g000got, zoals stongol, bloom on
bladatoo]. (dozo laatsto alloon bij bookwoit),

Hot gowioht van do stongol noemt at bij do hogoro boriu.niconcontratios,

Dit goldt zowol voor bookwoit als voor c9pucijnor, Do optima voor hot
stengo1govicht liggon soms bij oon hogera boriamconcontratio dan do
wortoboptima (nor gowichtsgogovons zio bijlago).



31 en j
Ook hier geldt, cat hot totaa1—aroogewicht van de bloemon afneemt,

aormete de horiumconcentratie in de voedingsoplossing groter wordt.
3e bloemen zien er bij alle concentra ties eender ui t.

TI.3. Dc wortellengteprnef

rabel VI. Dc gerniddelde wortellengte plus stei ar5driatie van (le
vorsehillende soorten bij twee borinmconcentraties (leogte
in cm.).

0,055 ppm 55,03

Boekweit (na 2 wecei) 5,6 ± 2,6 1,6 ± 0,9

Andijvie (na 1 week) 4,9 ± 1,0 0,3 0,1
Capucijner (na 2 weken) 7,7 ± 3,2 2,6 ± 1,1

Rogge (na 1 week) 6,6 ± 1,9 3,2 ± 1,2

3oek'eit en capucij ncr waren na n week flog nauwelijks boven de

rond , v2nd'er dat deze twee soorten na twee weken gemeten zijo.

Tn prei en selderij zijn geen gegevons beschikbaar, daer deze plan—
ten niet binnen tNee weken boven de grond zijn gekomen. 3ij alle

)gekDa(n soorten zij n e Nortollengtes van de 55,00 ppm—borium—
serin korter, dan die van de 0,055 porn—sane.

Tabel 711 .De gerniddeldeworteilengte plus standardevietie van
andi.jvia bi.j verachiilende combinat,ies van barium— en
celciimcooceitrnties (lengte in cm, na n week).

3+ 3÷—0,9 pm B 55,00 ppm 3
,05 ppm On 3,2 ± 1,0 0,9 ± 0,4

30 pm Ca(Tab.V1) 4,9 1,0 0,3 ± 0,1
299 ppm Oa 2,3 9,9 1,0 0,3

Den teenvnrend effect van eca verhoogd calciumgehalte van de
voedingsonl•ossi g on do werking vnn een toxisohe hoeveelbeid borium
i. niet gebleken (Tabel VII). Zovel een laag calciurngehalte (2,05
pon) ala een hoog gehalte (200 ppm) resulteren in langere wortels
den de 90 ppm—sane. Langere Arortels verdeni eileen verwacht bi de

200 ppm-serje. Alle planten, die op een 55,00 ppm boriurnoplossing
groeiden, zagen er veel slechter uit, dan die, die op de 0,055 ppm—
serie stonden (dit gelit voor de planten uit zowel Tebel VI als
Ta beT VII) . Dc planten van de 55,09 ppm—serie wareri veel kleiner en
bun bind was geel, behalve dot van rogge, dit biRd was rood van

k1eir (zie foto 7 en 8).
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F'oto 7. Links een roggeplant

ut de 55,00 ppm—serie, —
rechts een ut de

0,055 pprn—serie.

Foto 8. Detailopname van Foto 7.
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IV. Discussie ei'l conclusias.

Uit de kiemproef blijkt, dat borium geen effect heeft, op de
kieming van de gebruikte plantesoorteri. Pe visuele symptomen

o.i.v. een toxische hoevaelheid boriurn, gevonden tijdens de

groeiproef zijn gedeeltelijk terug te vinderi in de literatuur,

zoals b.v. bij capucijner: necrose aan de bledrand, verder gaand

tussen de zijnerven in de richting van de hoofclnerf. Het bled

valt te vroeg af (Mengel & Kirby, 1982; ;Vi11iams Vlarnis, 1957).

Daarneast werden andere verschijnselen waargenomen, zoals b.v het

roodkleuren van het blad bij rogge. fleficintieverschijnse1en

(Berger, 1965; Hewitt & Smith, 1974; Mcllrath & Palser, 1956)

zoals storingen in de ontwikkeling van meristematische weefsels,

werden eangetroffen bij andijvie en prei. De bladeren van boekweit

krulden om.

Er traci een verschuivicg op in optirnumconcentratie, gedurende

de ontwikkelirig van boekweit, andijvie en prei. (De optima

kwamen bij een hogere boriumconcentratie te ligge'i.) Deze planten

warden minder gevoelig, naarmate ze ouder werden. Voor capucijner

en rogge is dit niet gebleken.

Er was eeri toename in de spruit/wortelverhouding te constateren

(varirend van gering (bij prei) tot groot (bij andijvie) . Deze

toeriame werci veroorzaakt door eec relatief kleinere afname in

spruitgroei t.o.v. de afname in wortelgroei (Tobel IV: de perceri—

tuele afname van het spruitgewicht is in het algemeen geringer,

dan cia percentuele afnme van hat wortelgewicht) . De wortel was
gevoeliger voor boriurn, den cia spruit.

Door de resultaten van onderdelen, zoals bladeantasting, veranda—

ringed in de spruit/wortelverhouding tijdens de ontwikkeling en

gewichtsafname van spruit en wortel van de 27,50 ppm—serie t.o.'r.

de planten, die op de optimurnconcentratie groeiden (Tabel IV) te

combineren, bleek andijvie gevoelig voor borium (van boekweit was

dit reeds bekend) , capucijner semi—tolerant en prei en rogga

tolerant.

Er werden geen boriu.mbepalingen van de verschillende onderdelen

van de plant gedaen, dus is hat niet niogelijk uitspraken te doen

over eveotuele toierantiemechni smen.

Orn iets te kunrien zeggen over het ci den niet herkennen van de
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gevoeLighei van aen plant voor bori-Lim in een jong stalium hieek

het meten van de wortellengte een relelijke methode: de gerniddelde

wortellengte van de 55,00 pprn-boriurnserie t.o.v. de 0,055 pom—serie

narn af met: 80, voor boekweit;

voor andijvie;

66%, voor capucijner;

52%, voor rogge.

Dit Icomt overeen met de resultaten van de groeiproef, aangaande de

gevoeligheid van de verschiliencle gewessen. Ook in deze proef bleken

andijvie en boekweit het gevoeligst, dan capucijner en den rogge.

i-let tegengean van het effect van een toxische hoeveelheid borium

door het verhogan van de ca1ciurnconcentrtie van de voedingsoplos—

sing (naar analogie met het positieve effect van verhogen van de

calciumconcantratie t.o.v. de werking vri een toxische hoeveelheid

aluminium (Foy, Cheney & Thite, l97)) is niet duidelijk gebleken,

eangezien la planten, die op de voedingsoplossing groelden met een

verlaagd calciumgehalte (2,05 ppm) ook een larigere wortel haden,

den de contr6le (80 ppm)

P..3 • To voediigsoplossiogen, zol3 H'mgland, wordt 0,5 ppm boriwn
gehrui ct • Dit is vor gev'ielige plantesoorten to hoog.
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