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Til nogle undersøgelser over virkningen af sprøjtemidler på 
unge æbletræers vækst var der behov for et apparat, som kunne 
bruges til sammenlignende målinger af fotosyntesen i æbleblade, 
sprøjtet med forskellige fungicider. 

For at imødekomme dette behov blev det i det følgende be
skrevne apparat konstrueret. 

Besbivelse. 
Apparatet (se fig. 1) er et assimilationskammer (60 X 35 X 10 

cm), der består af en træramme, to celluloidplader (2 mm) og en 
aftagelig bund, som er beklædt med en gummiplade og fastholdes 
af to stålfjedre. I kammeret findes en holder til 8 små præpatat
glas (10 X 50 mm). Ved hjælp af gummislanger er kammeret 
forbundet med et system af reagensglas til udvikling af kuldioxyd, 
og en gummiaspirator er indskudt i kredsløbet 

Fremgangsmåde ved målingen. 
Bladene anbringes med stilkene i de små præparatglas, hvori 

der er vand og holdes i en ensartet stilling ved hjælp af tynde 
gummibånd. Derefter sættes holderen ind i kammeret, og apparatet 
lukkes. 

I beholder 1 (se fig. 1) er anbragt ca. 5 ml 2 n saltsyre, og i 
beholder 2 en afvejet mængde af bariumkarbonat indeholdende 
Ca. Beholder 3 fyldes halvt med destilleret vand til vaskning af den 
udviklede kuldioxyd. Når apparatet er lukket, pumpes saltsyren 
over i glasset med bariumkarbonat, og den udviklede kuldioxyd 
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Fig. l. Apparat til måling af relativ fotosyntese ved hjælp af CU. Glas nr.: 1. salt
syre, 2. bariumkarbonat med CU og 3. destilleret vand med syreindikator. 

drives gennem vaskeflasken og ind i kammeret. Under forsøget 
pumpes luften rundt i systemet, hvorved der sikres en ensartet 
luftblanding. 

Efter en vis eksponeringstid (se herom senere) åbnes appa
ratet, bladene tages ud, tørres ved 70° C og pulveriseres i en 
morter. Pulveret fra hvert blad anbringes på små aluminiums
tallerkener, og overfladen glattes ved hjælp af en lille piston. På 
grund af det radioaktive kulstofs svage stråling er en lagtykkelse 
på 1 mm tilstrækkeligt til at opnå et i strålingsrnæssig henseende 
uendelig tykt lag. Tallerkenerne anbringes i et blykammer, mon
teret med et Geiger-Miiller-rør med en vinduestykkelse på 2,8 
mg/cm 2 (Zerahn og Madsen). 

Eksperimentelt. 

Undersøgelser over eksponeringstid. 
Målingerne udførtes medæbleblade i marken i klart solskin. 

Af praktiske grunde, og fordi det var ønskeligt at få en god ud-
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nytteise af det tilførte C14, ville en lang eksponeringstid være 
hensigtsmæssig. På den anden side måtte det tages i betragtning, 
at bladene kunne undergå forandring i forsøgstiden, ligesom en 
kort eksponeringstid gav mulighed for flere målinger på en dag. 

I fig. 2 ses resultaterne af undersøgelserne over dette spørgs
mål. 
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Fig. 2. Indhold af C14 i bladene efter forskellig eksponeringstid. 

Fortsattes eksponeringen udover 40 minutter, begyndte bla
dene at krølle sammen fra randen, hvorved de belyste bladflader 
formindskedes. 

En eksponeringstid på mellem 10 og 30 minutter fandtes at 
være passende. 

Kuldioxydspændingens betydning. 

I fig. 3 ses, at udnyttelsen af C14 er aftagende med stigende 
kuldioxydspænding i assimilationskammeret og uændret koncen
tration af Cl4. Det må derfor foretrækkes at anvende en kul
dioxydspænding i nærheden af 0,03 vol. %. 

Bladenes alder. 

I fig. 4 vises den relative fotosyntese hos æbleblade på for
skellige udviklingstrin regnet fra grenenes spids. De alleryderste 
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Fig. 3. Indhold af Cl< i bladene efter eksponering ved forskellig kuld

ioxydspænding og samme koncentration af Cl<. 

blade er ikke medtaget. Det fjerde af de målte blade er fuldt ud
viklet i størrelse, men endnu noget lysere og tyndere end de ældre 
blade. Det ses, at disse har haft betydelig større kuldioxydop
tageise end de unge, og at man fra det femte blad har haft en 
nogenlunde konstant kuldioxydoptagelse pr. vægtenhed af bladet. 
Det må her understreges, at målingen af radioaktiviteten udføres 
på en bestemt mængde tørstof, og da tørstofindholdet er mindre 
i de unge blade end i de ældre, vil samme tørstofmængde 
repræsentere en større del af de unge blade end af de ældre. 
Dette forhold forstærker yderligere forskellen i fotosyntese mellem 
de unge og de ældre blade. Det er derfor nødvendigt at tage hen
syn til udviklingstrinet, når bladene udtages til sammenlignende 
fotosyntesemålinger . 

Opbevaringstiden for eksponerede, friske blade. 

Da apparatet anvendes i marken, kan der forløbe nogen tid 
efter eksponeringen, inden man har mulighed for at tørre bladene. 
I dette tidsrum kan der være fare for et relativt tab af C14 ved 
ånding. For at undersøge denne fejlkilde, blev der udført målin-
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Fig. 4. Indhold af Cl< i blade på forskellige udviklingstrin. De forbundne 
punkter repræsenterer 8 blade fra een gren målt samtidig. 

ger på blade, som var opbevaret i frisk tilstand i forskellig tid 
efter eksponeringen. Resultaterne er vist i tabel 1, og det ses her
af, at der ikke kunne måles nogen sikker forandring i bladenes 
relative indhold af assimileret CU selv efter 17 timers opbevaring. 

Tabel l. Radioaktivitet i blade opbevaret i frisk tilstand 
efter eksponeringen. 

Opbevaringstid ..... . 
kick/minut ........ . 

Mørkeforsøg. 

2 minutter 20 minutter 40 minutter 
341 335 326 

17 timer 
330 

For at undersøge om der skete en optagelse af O' i mørke, 
udførtes et forsøg, hvori lyset blev udelukket fuldstændigt. Resultatet 
af dette forsøg ses i tabel 2. 

Tabel 2. Forsøg i mørke. 
Eksponeringstid 10 minutter. Nultal 4,5 kickIminut. 

12345678 
kickImin. "" nultal... ""O.s ° ",,0.1 +0.4 ",,0.7 ",,0.2 ",,0.4 ",,0.4 

Det ses, at der ikke var nogen målelig optagelse af CU. 
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Middelafvigelse på blindbestemmelser. 

14 blade blev eksponerede under ens betingelser, og af hvert 
blad blev udtaget to prøver, hvori der måltes radioaktivitet (ca. 
2500 kick). På gennemsnittet af de to målinger fandtes en mid
delafvigelse på ± 4,6 pet. 

Endvidere måltes radioaktiviteten i 20 prøver fra en blanding 
af bladpulver fra eksponerede blade. Herved fandtes m= ± 1,5 
pct. 

Oversigt. 

Et apparat til måling af forskellige fungiciders virkning på 
æbleblades fotosyntese ved hjælp af mærket kuldioxyd (C140 2) 

beskrives, og endvidere meddeles nogle resultater, der viser ap
paratets anvendelighed. 

SUMMARY 

An apparatus for Measurement of The Assimilation of Carbon di oxyd 
by Apple Leaves under Field Conditions. 

The apparatus (fig. 1) consists oftwo windows of 2 mm perspex glass in a 
wood frame open in the bottom and placed on a board covered with spangy 
rubber, forming a c10sed chamber to which a system of a rubber aspirator and 
3 vessels containing 2 N HCI. EaU'Os and dest. water respectively was connected. 

The test leaves were placed in glasstubes containing water and fitting in a 
holder which was placed in the chamber. After closing the HCr was pressed 
(by means of the aspirator) from wessel 1 to vessel 2 and the evolved CH 0 2 

washed in wessel 3. During the exposing the air in the chamber was circulated 
through the wessels in order to as sure a complete expelling and an even distri
bution of Cl40 2• 

Af ter exposing the lea ves were dried and powdered. Cl4 was determinated 
in the powder by means of a window counter. 

The influence of time of exposing, tension of carbondioxyd, development 
of the leaves, storing of fresh exposed leaves and the mean deviation were 
investigated. 

20- 30 min. exposing, 0.03% v/v CO2 and leaf no. 5 to no. 8 (from the 
shoot tip) offered the most convinient experimental conditions. 

Storing 17 II after exposing produced no alteration in tlIe speciflc content 
of U'. 

TlIe mean deviation was ± 4.6% and ± 1.5% for difIerent lea ves from 
the same tree and a mixture of leaf powder containing Cl< respectively. 


