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Resume 
Under transport af et plantenæringsstof fra vækstmediet til de overjordiske organer findes det 
hastighedsbestemmende led altid i planten, selvom transportprocesserne i vækstmediet meget vel 
kan være hastighedsbegrænsende. 

Placeringen af det hastighedsbestemmende led i planten varierer med intensitetsniveauet af det 
betragtede næringsstof ved rodoverfladen og påvirkes af intensitetsniveauet af de Øvrige vækst
faktorer. Ved en given kombination af vækstfaktorerne kan det intensitetsinterval af et plante
næringsstof - hvor plantevækst er mulig - deles i tre intervaller: 

Gennem l. interval, hvor intensiteten af næringsstoffet er lille i den oplØsning, som omgiver 
rØdderne, er det hastighedsbestemmende led placeret i den ydre cellemembran (plasmalemma) om
kring rodbarkeelIerne. 

Gennem 2. interval er det hastighedsbestemmende led i tiltagende grad næringsstoffets trans
lokation fra den indvendige side af rodbarkceUernes plasmalemma til bl.a. vækstpunkterne i top
pen. 

Gennem det 3. interval er der intet hastighedsbestemmende led for så vidt angår optagelses
og translokationsprocesserne, fordi planten er »fyldt op« med det pågældende næringsstof. Gen
nem dette interval er det næringsstoffets indbygning i eller absorption til nydannede organiske 
stoffer, som er hastighedsbestemmende. 

I næringsstofoplØsninger, som anvendes til dyrkning af planter i vandkultur, er koncentra
tionsniveauet af mikronæringsstoffer i reglen af en sådan stØrrelse, at det hastighedsbestemmende 
led i deres optagelse formentlig er placeret i den ydre cellemmembran omkring rodbarkcellerne, 
medens koncentrationsniveauet af makronæringsstofferne er af en sådan stØrrelse, at det hastig
hedsbestemmende led formentlig er deres indbygning i eller absorption til nydannede organiske 
stoffer. 

En flytning af det hastighedsbestemmende led medfører ændringer i kinetikken for planters op
tagelse af næringsstoffer på grund af ændringer i det faktorkompleks, der bestemmer planters næ
ringsstofoptagelse og vækst. 

Disse forhold bør der tages hensyn til ved formuleringen af næringsstofoplØsninger til dyrk
ning af planter i vandkultur. 

Nøgleord: IODoptagelse, vandkultur. 

Summary 
In the transport of any nutrient element from the growth media to aerial of the plant the rate 
determining steps (irreversible-processes) are always located inside the plant althoug rate limiting 
steps (reversible-processes) may occur in the growth media. 
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Depending on the intensity levelof an ion at the root surface the location of the rate deter
mining step varies: 
1) at low ion concentration this step is located in the plasmalemma of the corticai root cells, 
2) with increasing ion concentrations the rate determining step is transferred to the ion translo

cation from inside plasmalemma to the aerial parts, and 
at higher ion concentrations - the plant being saturated with the ion - the rate determining step 

is the incorporation into or absorption by newly produced organic matter of the ion. 
The changes in the location of the rate determining step, which alter the kinetics of ion uptake 

are due to changes in the factor-complex governing ion uptake. 
At the concentration levels of micro nutrient elements used in water cu1ture solution, the rate 

determining step seems to be located in plasmalemma, whereas at the concentration levels of mac
ro nutrient elements the rate determining step seems to be their incorporation or absorption into 
newproduced organic matter. These possibilities have to be taken into account in the formulation 
of nutrient solutions forcultivation of plants in water culture. 
Key-words: lon-uptake, water cuIture. 

Indledning 
Transport af et plantenæringsstof M fra jordens 
faste bestanddele til planters overjordiske orga
ner kan deles i en sekvens af processer: 

1) Transport af M fra jordens faste bestand
dele til j ordvæsken , hvor M i større eller min
dre omfang med andre ioner eller organiske 
stoffer danner oplØste ionpar og komplexe for
bindelser (ML). 

-===~' -===~, ., Mjordvæske ,-

2) Transport ved diffusion eller konvektion 
af M og ML gennem jordvæsken til rodoverfla
den 

Mjordvæskc 

, 
Mrodovcrfladen ...... 

Ji Ji 
..... 

MLrodoverflade MLjordvæske , 
3) Optagelse af M i roden gennem den ak

tive del af rodoverfladen 

Mrodoverfladen "" - - - - - - M rod 

4) Translokation af M fra roden til de over
jordiske organer 

~- ---- M toD 
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hvor symboliserer processer, der 

spontant søger mod ligevægt, medens 

" b 1· f =, .... _:--_=_ .... _-'_... sym o lserer processer, som a-

hængigt af det betragtede næringsstof, plantens 
fysioligiske alder og tilstand er mere eller min
dre irreversible på grund af en eller flere bio-

MLjordvæske 

logiske barrierer, eller fordi processen hurtigt 
føres videre mod hØjre. Sammenfattende kan 
disse delprocesser viser skematisk som i skema 
I for planter i henholdsvis jord og vandkultur. 

Kinetik, mekanisme og dynamik for næringsstofopta
gelse i planter 

Betragtes næringsstofoptagelse i roden og trans
lokation til de overjordiske organer (toppen) 
som en kontinuerlig proces (skema I), bliver 
problemstillingen: 

1) Placering af det hastighedsbestemmende led 
under optagelse og transport af næringsstof
fer fra den oplØsning, som omgiver rødder
ne og toppen. 

2) En fastlæggelse af transportprocessens kine-



Skema l. Sekvensen af transportprocesser for et plantenæringsstof M under dets transport fra vækst
mediet til de overjordiske organer hos planter i henholdsvis jord og vandkultur (skematisk) 

k Planter i jord ) 

Mjordvæske~ M d fl -'!i.-----"'-" 
.-J~ ~f'ro over aete 

ML ~ ML 
j ordvæske ~ rodoverflade 

~Planter i vandkul tur ------------:>~I 

tik * , mekanisme og dynamik * * for det 
hastighedsbestemmende led. 

Forskningsindsatsen på dette område er og 
har været stor - ikke mindst gennem de sidste 
10-20 år (se f.eks. Annual Review of Plant 
Physiology, Advances in Agronomy gennem 
disse år). Trods denne forskning er det imidler
tid ikke muligt til ethvert tidspunkt i vækst
perioden at angive en eksakt placering af det 
hastighedsbestemmende led. Dette hænger sam
men med det forhold, at mekanismen for plan
tenæringsstoffers transport gennem de enkelte 
led under deres transport fra oplØsningen ved 
rodoverfladen og til toppen kun delvis er kendt. 
Af samme grund er en redegØrelse for trans
portprocessens dynamik endnu umulig. 

Til trods for et ufuldstændigt kendskab til 
mekanisme og dynamik er det dog muligt at 
opstille modeller, som er forenelige med kine
tikken for planters ionoptagelse. 

Intensitetsniveauet af et plantenæringsstof ved rodover
fladen og placeringen af det hastighedsbestemmende 
led for næringsstofoptagelse 

I et givet system af planter i jord eller vand-

• omfatter i denne sammenhæng en kvantitativ bestem
melse af plantenæringsstoffers bevægelseshastighed fra 
en lokalitet i systemet til en anden. 

*. behandler årsagerne til en given bevægelseshastighed af 
næringsstoffer fra en lokalitet i systemet til en anden, 
og forudsætter et eksakt kendskab til mekanisme, stør
relse og natur af de fysisk-kemisk kræfter, som på

virker bevægelsen. 

kultur findes der for hver enkelt nødvendig 
vækstfaktor en minimums- og en maximums
intensitet (I), mellem hvilke plantevækst er mu
lig. Intensitetsniveauet, ved hvilket en vækst
faktor er minimum, optimum eller maximum, 
afhænger imidlertid både af den betragtede 
vækstfaktor og af intensitetsniveauet af de Øv
rige vækstfaktorer. (Nielsen, 1976). Analoge 
forhold er gældende, når det er planters opta
gelse af næringsstoffer, som studeres. For plan
ter i jord eller vandkultur anføres i det fØlgen
de tre forskellige mu1ige modeller (Model I, II 
og III) for placering af det hastighedsbestem
roende led under planters optagelse og trans
lokation af næringsstoffer fra den oplØsning, 
som omgiver rødderne, og til de overjordiske 
organer. Placeringen af det hastighedsbestem
mende led i planten varierer med intensitets
niveauet af det betragtede næringsstof ved rod
overfladen og påvirkes af intensitetsniveauet 
af de Øvrige vækstfaktorer. Ved en given kom
bination af vækstfaktorer kan intensitetsinter
vallet mellem Imin og Imax af et plantenærings
stof imidlertid deles i tre intervaller 

1. interval 2. interval 3. interval 

-Model I: Gennem 1. interval, hvor intensi
teten af næringsstoffet M er lille i den oplØs
ning, som omgiver rødderne, er det hastigheds
bestemmende led i planters optagelse af næ
ringsstoffet placeret i vævet mellem rodepider
mis og vedkarrene i den ydre cellemembran 
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(plasmalemma) omkring rodbarkcellerne (Dun
lop og Bowling, 1971). Under disse forhold 
kan hastigheden af planters optagelse af M 
udtrykkes som en funktion af fØlgende para
metre: 

l) Koncentrationen (c) af M ved den aktiv~ 

del af rodoverfladen, 
2) StØrrelsen (A) af den aktive del af rodover

fladen, 
3) Ledningsevnen (k) af den aktive del af rod

overfladen for M. 

Ud fra det fremførte kan det udledes, at ha
stigheden af planters optagelse af M vil være 
nul, hvis c=o eller A=O eller k=O, og at ha
stigheden vil øges f.eks. med stigende koncen
tration af M. 

Den Øvre grænse for 1. interval vil variere 
med størrelsen af k og effektiviteten af trans
lokationsprocesserne for det pågældende plante
næringsstof. For detaljer vedrØrende kinetik
ken for planters optagelse af næringsstoffer ved 
de koncentrationer (intersiteter), som svarer til 
l. interval henvises til data sammenfattet af 
Nielsen (1970) (1972), Nissen (1973a, b og c). 

Model Il. Gennem 2. interval er det hastig
hedsbestemmende led i tiltagende grad translo
kationen af næringsstoffet fra den indvendige 
side af rodbarkcellernes plasmalemma til bl.a. 
blade og vækstpunkter i toppen. Da der er en 
kontinuerlig overgang mellem den situation, 
hvor det hastighedsbestemmende led udeluk
kende er lokaliseret i rodbarkcellernes plasma
lemma og mere eller mindre bestemt af effek
tiviteten af translokationsprocessen, er det van
skeligt at opgive en specifik koncentration for 
grænsen mellem 1. og 2. interval. Ud fra de 
foreliggende data i litteraturen, sammenfattet af 
Luttge (1969), Nielsen (1970) (1972), Nissen 
(1973a, b og c), kan de skØnnes, at den Øvre 
grænse for 1. interval er af størrelsesorden 
0,01-0,1 mM af ionen ved den aktive del af 
rod overfladen. 

Ved de intensiteter, som forekommer i 2. in
terval, påvirkes hastigheden af planters næ
ringsstofoptagelse af deres vandoptagelse. For 
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reviews se Russell og Barber (1960), Brouwer 
(1965), Milthorpe and Moorby (1969). Den 
Øvre grænse for 2. interval vil variere med 
plantens væksthastighed, effektiviteten af trans
lokationsprocesserne og størrelsen af A og k2 '· 

Model III: Gennem det 3. interval er der in
tet hastighedsbestemmende led, for så vidt an
går optageleses- og translokationsprocesserne, 
fordi planten ar »fyldt op", »mættet« med den 
pågældende ion. Gennem dette interval er det 
næringsstoffets indbygning i eller adsorption til 
nydannede organiske stoffer, som er hastig
hedsbestemmende. Det er derfor karakteristisk 
for det 3. interval af næringsstofintensiteter, 
a) at hastigheden af planters optagelse af næ
ringsstoffer er upåvirket af ændringer i koncen
trationen eller rettere aktiviteten af det enkelte 
næringsstof, såfremt forholdene mellem akti
viteterne af næringsstofferne holdes konstante, 
sådan som det er påvist af Olsen (1950), Han
sen (1972) m.fl., b) at summen af kationer 
(cK + + CNa+ + CMg 2+ + 2CCa2+) i meq/g tør

stof har en karakteristisk størrelse hos en given 
planteart med en given alder og indhold af 
kvælstof, selvom total-koncentrationen eller 
forholdet mellem koncentrationerne af disse 
kationer varieres i den væske, som omgiver rØd
derne (Itallie, 1938, Wallace et al. 1948, Olsen 
1950, Hansen, 1972), c) at der inden for et 
ret stort interval af ionaktiviteter af kationerne 
kalium, calcium og magnesium i den opløsning, 
som omgiver rØdder, er en retliniet korrelation 
mellem aktivitetsforholdet af disse ioner og 
forholdet mellem koncentrationerne af de sam
me ioner i plantetØrstoffet (Salmon, 1964, Han
sen, 1970). 

Disse resultater er alle forenelige med den 
hypotese, at planter ofte er »mættet« med ka
lium, calcium og magnesium, når de vokser i 
jord eller vandkultur. 

V ed studier af intakte og aftoppede solsikke
planters optagelse af kalium, calcium og mag
nesium inden for koncentrationsintervallerne 
0,7-2,2 mM, 1,35-11,5 mM Ca og 0,3-2,4 mM 
Mg har det været muligt at verificere denne 
hypotese for unge solsikkeplanter i kraftig 
vækst (SØrensen, 1975). 



Tabel l. Den kemiske sammensætning af vandkulturopløsninger og jordvæske 
fra vækstmedier med planter i god vækst 

pH 
N (NO:::+NH4 
p 

S 

K 
Ca 
Mg 
Fe 
Mn 
Zn 
Cu 
B 
Cl 
Mo 
1) Hewitt (1966). 

mM 
» 

fLM 
» 

» 

» 

» 

2) Vemmelund (1971). 
3) Hansen (1970). 
4) Nielsen (1970). 

Vandkulturl) 
opl. 

5-20 
0,6-1,5 
0,5-2,0 

2-8 
3-5 

0,5-2 

35-180 
2-18 

0,3-3 
0,2-1,6 
30-100 
30-100 

0,1-1 

Ved de koncentrationsniveauer, der i reglen 
anvendes ved dyrkning af planter i vand kultur 
(se tabel l), er det en almen iagttagelse, at plan
ter tolererer store variationer i forholdet mel
lem koncentrationen af kvælstof, phosphor og 
sulfat i vandkulturoplØsningen, uden at ændre 
det forhold, hvori disse næringsstoffer optages 
af planterne, sådan som det er vist for tomat af 
Steiner (1973). Disse resultater er ligeledes for
enelige med den hypotese, at planter ofte er 
»mættet« med disse næringsstoffer, når de dyr
kes i vandkultur. 

Koncentrationsniveauet af ioner i vandkulturoplysnin
ger og i jordvæske 

Den kemiske sammensætning af vandkulturop
lØsninger og jordvæske fra vækstmedier med 
planter i god vækst er vist i tabel 1. Talvær
dierne for den kemiske sammensætning af vand
kulturoplØsninger er angivet med et interval, 
baseret på mere end 100 forskellige sammen
sætninger af vandkulturoplØsninger refereret og 
kommenteret af Hewitt (1966). Talværdierne 
for den kemiske sammensætning af jord væske 

Tf P 14 

Jordvæske, isoleret fra jord i karforsØg 
Lerjord2) Sandjord3 ) Lavmosejord4 ) 

6,5 6,2 7,2 
38 50 8~ 

0,005 0,07 
2,1 3,5 

1,1 8,2 8,8 
17 16 15 

1,5 6,2 1,6 

4,5 

0,3 

er baseret på kemiske analyser af jord væske, 
isoleret få dage efter planternes fremspiring i 
karforsøg med varieret tilførsel af plantenæ
ringsstoffer. 

Af tabel l ses, at phosphatkoncentrationen er 
10-100 gange større, og koncentrationen af cal
cium 3-5 gange mindre i vandkulturoplØsningen 
end i jordvæske fra jord i karforsøg. Dette ud
trykker en væsentlig forskel mellem de hidtil 
anvendte vandkulturoplØsninger og jordvæske i 
det relative forhold mellem intensiteterne af 
næringsstoffer. 

Den sandsynlige placering af de hastighedsbestemmende 
led for ionoptagelse af planter i vandkultur 

Sammenlignes koncentrationsniveauer af N, P, 
S, K, Ca og Mg i vandkulturoplØsningen (tabel 
l) med det anførte vedrørende placeringen af 
det hastighedsbestemmende led, ses det, at disse 
niveauer formentlig svarer til de intensiteter, 
der tilhØrer interval 3. Gennem dette interval 
er planterne »fyldt op« med disse ioner, og 
ifølge model 3 er det hastighedsbestemmende 
led for N, P og S's vedkommende deres ind-
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bygning i organiske stoffer, og for K, Ca og 
Mg's vedkommende deres absorption til de ny
dannede organiske stoffer. Da det hastigheds
bestemmende led ikke er tilknyttet disse næ
ringsstoffers optagelse .i roden og deres translo
kation til toppen, må der forventes en hØj kor
relation imellem aktivitetsforholdet mellem ka
tioner i den oplØsning der omgiver rØdderne og 
forholdet mellem koncentrationen af de samme 
ioner i plantetØrstoffet. Sammenlignes koncen
trationsniveauerne af Fe, Mn, Cu, B og Mo i 
vandkulturoplØsningen (tabel 1) med det an
førte vedrørende den Øvre grænse for 1. inter
val, ses det, at disse niveauer svarer til inten
siteterne i 1. interval. Gennem dette interval er 
det hastighedsbestemmende led ifØlge model I 
placeret i rodbarkcellernes plasmalemma. 

I denne situation vil hastigheden af planters 
ionoptagelse være proportional dels med stør
relsen af den aktive rodoverflade, og dels med 
den aktive rodoverflades ledningsevne for det 
pågældende mikronæringsstof. 

Konklusion 
Placeringen af det hastighedsbestemmende led i 
planters optagelse af et næringsstof varierer med 
intensiteten af næringsstoffet i den oplØsning, 
som omgiver rødderne (model 1, 2 og 3). 

En flytning af det hastighedsbestemmende 
led medfØrer ændringer i kinetikken for plan

ters ionoptagelse på grund af ændringer i det 
faktorkomplex, som bestemmer planters næ
ringsstofoptagelse og vækst. En hensigtsmæssig 
planteproduktion forudsætter hensyntagning til 
disse forhold. Dette gælder ikke mindst ved 
dyrkningen af planter i vandkuItur, hvor for
muleringen af gØdningsoplØsninger og valget af 
kulturteknik påvirkes af de anfØrte forhold. 
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