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INLEIDING

De EUSO (European Union Science Olympiad) is een jaarlijks weerkerende weten-
schapsolympiade voor jongeren uit de E.U. De deelnemers mogen op 31 december van het 
jaar vóór de olympiade nog geen 17 jaar zijn.

Elk deelnemend land (meer dan 25!) vaardigt twee ploegen van 3 deelnemers af, die het 
tegen elkaar opnemen tijdens twee opdrachten, waarbij het accent ligt op vaardigheden 
voor biologie, chemie en fysica.

De deelnemers aan de EUSO worden door elk land op nationaal 
niveau geselecteerd. In België vaardigen zowel Vlaanderen als 
de Franstalige gemeenschap een team af. Voor Vlaanderen is de 
selectieproef een gezamenlijk initiatief van KVCV-vzw, VeLeWe-
vzw en VOB-vzw, dat kan rekenen op de steun van de Vlaamse 
overheid. Alle informatie over de EUSO vind je op www.euso.be.

Elk jaar opnieuw probeert het organiserend land de taken in een bepaald thema te gieten, 
waarbij de opdrachten voor de drie wetenschappen met elkaar verweven worden, wat dan 
weer resulteert in een boeiend practicum

Mits wat aanpassingen kunnen heel wat van de EUSO-experimenten1 ook uitgevoerd 
worden in de klas. Doordat binnen elke opdracht de drie wetenschappen aan bod komen, 
kan eventueel met de collega’s afgesproken worden wie welk onderdeel voor zijn rekening 
neemt.

Als voorbeeld voor dit artikel hebben we enkele opdrachten van EUSO 2007 (Potsdam - 
Duitsland) gekozen.

1 Alle opdrachten van de voorbije olympiades kunnen van de website (www.euso.be) gedownload worden 
(menu: DE EUSO/Opdrachten en vragen/Internationale olympiade), of in boekvorm besteld worden bij uitge-
verij Waxmann (www.waxmann.com; zoekopdracht “Challenging interdisciplanary Science Experiments”)
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Basisinformatie i.v.m. de opdracht

Als aanzet tot hun opdracht krijgen de deelnemers aan de olympiade een inleidende tekst; wat volgt is 
een aanpassing (voor de originele tekst en opdrachten verwijzen we naar onze website)

Meneer Conrad  kocht onlangs een stuk grond in de omgeving van Potsdam. Er wordt 
verteld dat aardappelen er goed te telen zijn. Daarom koopt Meneer Conrad pootaardap-
pelen en stopt ze in de grond. Na een tijdje komt hij erachter dat zijn aardappelen zich niet 
zo goed ontwikkelen als die van zijn buurman. Hij wil zijn buurman niet om raad vragen, 
maar wil zelf uitzoeken hoe het komt. Helaas is Meneer Conrad geen wetenschapper. Jij 
moet hem helpen om het juiste antwoord te vinden. De opdracht aan je team is om uit te 
maken wat er verkeerd is met zijn planten. Hij weet al dat ongedierte en schimmels als 
oorzaak uitgesloten kunnen worden. Om andere oorzaken te kunnen achterhalen zul je de 
volgende testen moeten uitvoeren:

1. Biologie - Groeivoorwaarden

 1.1  Visueel en vergelijkend onderzoek van de aardappelplanten
 1.2 Fotometrisch onderzoek van geëxtraheerd bladpigment van aardappelplanten

2. Scheikunde - Onderzoek van bodemmonsters 

 2.1  Magnesiumionen
 2.2 Fosfaationen
 2.3 Nitraationen

3. Natuurkunde - Bepaling van het luchtvolume van de bodem en de dicht-
heid van aardappelknollen.

 3.1 Bepaling van het luchtvolume van de bodem
 3.2 Bepaling van de dichtheid van de aardappelknollen.

Hoe dit aanbrengen bij je leerlingen?

Het is altijd wenselijk je leerlingen zoveel mogelijk bij het opstellen van de opdrachten 
te betrekken en ze zodanig te begeleiden, dat je bij de experimenten uitkomt die je voor 
ogen hebt. Daarom bouwen wij ons verhaal stapsgewijs op en pikken die suggesties van 
de leerlingen eruit die het beste passen bij ons opzet. 

Met dit voor ogen situeren wij ons verhaal in de buurt van de school (in ons geval Brugge).
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STAP 1 - ONS VERHAAL

Karel en Fons zijn twee buren in Brugge. Karel stelt vast dat de aardappelopbrengst van 
zijn buur steeds groter is dan de zijne. Hij heeft reeds zijn aardappelen behandeld met in-
secticiden en fungiciden, maar dit geeft geen betere opbrengst. Fons heeft ook niet direct 
een verklaring, vandaar dat Karel op ons een beroep doet om dit uit te vlooien.

STAP 2 - LEERLINGEN FORMULEREN MOGELIJKE OORZAKEN

Al vlug zal blijken dat de mogelijke oorzaken die naar voor geschoven worden kunnen 
ondergebracht worden in één van onderstaande categorieën:

Indien we in de richting willen gaan van de experimenten in Potsdam, moeten we nu 
onze gegevens wat aanpassen. We preciseren dat bij beide buren de hoeveelheid licht en 
neerslag gelijk zijn en dat we voor onze studie enkel beschikken over aardappelplanten en 
bodemstalen van beiden.
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STAP 3 - WE OVERLEGGEN NU MET DE LLN. WAT KAN ONDERZOCHT WORDEN 
MET HET MATERIAAL WAAROVER WE BESCHIKKEN.

Met de plantendelen waarover we beschikken kan o.a. onderzoek gedaan worden op
• systematiek
• morfologisch-anatomische verschillen
• verschil in fotosynthetische pigmenten
• zetmeelconcentratie van de aardappelknollen...

De bodemstalen lenen zich tot onderzoek op
• studie van de korrelgrootte
• luchtvolume
• samenstelling van het bodemmateriaal
• de aanwezigheid van bepaalde mineralen
• het waterdoorlatend vermogen van de bodem...

Naargelang de middelen en de mogelijkheden waarover je beschikt kan je vervolgens je 
practicum opstellen.

Wat volgt is een aangepaste versie van de opdrachten voor de EUSO. Waar apparatuur 
gebruikt wordt, die normaal niet in het S.O. voorhanden is, stellen wij alternatieven voor.

Op het einde geven wij de antwoordbladen met voorbeelden van modelantwoorden.
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1 Visueel / vergelijkend onderzoek van de aardappelplanten

Karel wil enige algemene informatie over de aardappelplant krijgen en hij wil weten wat de 
grote verschillen zijn tussen zijn aardappelplant (plant 1) en die van zijn buurman Fons (plant 2).

Benodigdheden

• Aardappelplant van Karel (plant 1)
• Aardappelplant van Fons (plant 2)
• Van elke plant een bloem
• Loupe 

Taak 1 - 1
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B - A Determineer tot welke plantenfamilie de aardappel behoort. Doe dit aan de 
hand van de onderstaande dichotome identificatiecode en de foto’s hiernaast. 
(De nummers 4 tot en met 7 - links in de dichotome code - en de nummers op 
de afbeeldingen verwijzen naar elkaar).  
 
Vul het juiste Romeinse cijfer (I -VIII) in op je antwoordblad.

1  Bladeren parallelnervig, eenvoudig van vorm en niet gedeeld               ►  4 
1*  Bladeren met netvormige nervatuur                                                        ►  2 
 

2  Bloemblaadjes afwezig ofwel uniform   
  (niet te onderscheiden in kelk- en kroonbladeren)                                  ►  5 
2*  Bloemblaadjes te onderscheiden in kelk- en kroonbladeren                   ►  3  
 

3  Kroonbladeren zijn volledig gescheiden, en zijn afzonderlijk  
  te plukken                                                                        ►  6  
3*  Alle kroonbladeren zijn op zijn minst van onderen met elkaar  
  vergroeid                                                                        ►   7 
 
 
4  Bladeren alternerend, ongedeeld, één geheel. Kleine bloempjes ingeplant 
  in een aarvorm                                → familie Araceae                             [I]
4*  Overblijvende kruidachtige of knol of bol, zwaardvormige bladeren      

               → familie Iridaceae                         [II] 
 

5  Bladeren staan tegenover elkaar, bladeren zijn eenvoudig, lang en smal  
              → familie Caryophyllaceae             [III]

5*  De stengel bevat veel knopen, bladeren alternerend, 
                → familie Polygonaceae                  [IV] 

6  Bladeren alternerend, bijna geheel ingesneden, bloemen vlindervormig
                → familie Fabaceae                          [V]
6*  Bladeren aan de onderkant van de plant, stervormige bloemen  

              → familie Primulaceae                   [VI] 

 
7.  Bladeren staan tegenover elkaar, stervormige bloemen  
                 → familie Caprifoliaceae               [VII]
7*    Bladeren alternerend, zover ingesneden dat het samengestelde bladeren zijn,    
   stervormige bloemen              → familie Solanaceae                  [ VIII]
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B - B Schrijf op je antwoordblad de naam van een andere vertegenwoordiger van 

deze familie (opzoeken op internet)

B - C Onderzoek en analyseer de bloem van de aardappelplant en geef voor de 
bloemdelen  die vermeld staan op je antwoordblad het overeenstemmend 
aantal aan.

B - D  Teken een bloemdiagram van de aardappelbloem op je antwoordblad

B - E Vergelijk aardappelplant 1 met aardappelplant 2 en noteer de verschillen 
in de tabel op je antwoordblad. Markeer vier verschillen die volgens jou 
belangrijk zijn  met een kruisje (X). 
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Taak 1 - 2

Je weet dat de synthese van sachariden in planten (zoas het zetmeel in de aardappelen)
rechtstreeks verband houdt met het fotosyntheseproces. Voor de omzetting van lichtener-
gie in chemische energie maakt een plant gebruik van fotosynthetische pigmenten, die 
vooral voorkomen in de bladeren. Verschillen in deze pigmenten zouden dus aan de basis 
kunnen liggen van een verschil in aardappelopbrengst.
Je legt dit voor aan Karel en hij vraagt je de aard van de bladgroenpigmenten te bepalen 
in de bladeren van zijn aardappelplanten en in die van zijn buur.

Indien je op school beschikt over een spectrofotometer kan de opdracht uitgevoerd worden 
zoals ze gegeven werd op de EUSO in Potsdam. Je vindt ze hieronder als Taak 1 - 2 / A 

Indien je (zoals de meeste secundaire scholen) niet over dergelijk toestel beschikt kan je 
de leerlingen als opdracht Taak 1 - 2 / B geven.

Taak 1 - 2 / A : Fotometrisch onderzoek van extracten van bladpigmenten van 
aardappelplanten

Korte beschrijving van een fotometrische identificatie van een substantie:

Het basisprincipe berust op de vergelijking van de lichtintensiteit van een lichtbundel vóór 
en na passage door de te onderzoeken stof. De concentratie aan opgeloste stof kan bepaald 
worden door monochromatisch licht door de oplossing te sturen en dan de hoeveelheid 
licht te meten die geabsorbeerd wordt. Deze meting gebeurt met behulp van een fotometer 
en de techniek wordt dan ook ‘fotometrie’ genoemd. De intensiteit van het invallend licht 
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I0 en de intensiteit van het licht dat wordt doorgelaten I wordt gemeten. Gekleurde stoffen 
absorberen licht in het zichtbare spectrum. Hoe groter de pigmentconcentratie, hoe groter 
de lichtabsorptie of extinctie (E). De waarde van E wordt  gegeven door 

Binnen een bepaald meetgebied is E evenredig met de concentratie c. In dit geval is de 
wet van Lambert-Beer van toepassing:

E = ε . c . d 

Hierin is d de afstand die het licht aflegt doorheen de oplossing en ε is een constante (de 
extinctiecoëfficiënt), eigen aan het gebruikte materiaal.

Benodigdheden

• Aardappelplant van Karel en aardappelplant van Fons
• Schaar
• Weegschaal  
• 2 mortieren met vijzels
• Calciumcarbonaat 
• 100 mL  ethanol (C2H5OH)
• Plastic lepeltje 
• 4 reageerbuisjes met rubberstop (aangegeven met 1, 2, 3 en 4) 
• Reageerbuisrek
• 2 plastic trechters
• 2 filtreerpapiertjes
• 4 pipetten (1 mL) 
• 1 pipet (10 mL)
• 2 pipetteerballonnen
• 2 plastic cuvetten
• Spectrofotometer
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Extractie van de bladpigmenten:

1) Snijd van elke aardappelplant enkele bladeren af, wisselend in grootte en 
uiterlijk, zodat je voor elke plant een representatief monster krijgt. Versnipper de 
bladeren en weeg van elk monster exact 3 g af.

2) Doe elke afgewogen hoeveelheid in een afzonderlijke mortier en voeg een 
spateltip calciumcarbonaat toe.

3) Voeg 5 mL ethanol bij de bladsnippers in de mortier. Homogeniseer 
(vermaal) met de stamper gedurende een 5-tal minuten het blad-ethanol-
calciumcarbonaatmengsel.

4) Voeg vervolgens opnieuw 5 mL ethanol toe en homogeniseer opnieuw 
gedurende een tweetal minuten

 
 

5) Filtreer de inhoud van de mortier en vang het filtraat op in een reageerbuisje. 
(Filtreren doe je door een filterpapiertje in een trechter te doen en het geheel 
plaats je dan in het reageerbuisje. Vervolgens giet je de inhoud van de mortier 
in de filter.)

6) Laat het geheel gedurende 5 minuten staan.

7) Verwijder nu de trechter en gooi het filtreerpapier met de inhoud weg.  Het 
reageerbuisje met het filtraat hou je natuurlijk bij en  je sluit  dit af met een 
rubberstop

Fotometrische analyse van de fotosynthesepigmenten:

1) Verdun het filtraat  1:10. Dit doe je als volgt: pipetteer 1 mL van het filtraat, doe 
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dit in een ander reageerbuisje en voeg 9 mL ethanol toe. Sluit af en meng goed. 

2) Neem vervolgens met een pipet 1 mL van deze verdunde oplossing en doe deze 
hoeveelheid in het speciale cuvetje voor de fotometrie. Zet je vingers niet op de 
heldere zijkanten van het cuvetje!!

3) De eerste cuvette is nu klaar voor de fotometrische analyse2. Herhaal nu de 
gehele werkwijze voor het monster van de tweede aardappelplant.

4) Label de cuvette tegen de bovenrand met “1” voor “aardappelplant 1” en met 
“2” voor aardappelplant “2”.  

5) Na de metingen krijg je de resultaten van de fotometrische analyse in de vorm 
van twee absorptiespectra.

Opdrachten

B - Fa       Gebruik deze absorptiespectra om de tabellen op je antwoordbladen te     
     vervolledigen 

B - Fb      Bepaal aan de hand van onderstaande gegevens, welke de pigmenten zijn  
     die je geëxtraheerd hebt.  

B - G Beantwoord de vragen over ethanol op de antwoordbladen.  

2 Tijdens de wedstrijd beschikken de deelnemers over een gedetailleerde handleiding voor het gebruik 
van de spectrofotometer.
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Nog een woordje over de spectrofotometer

Spectro(foto)meters waren tot voor kort te duur voor gebruik in het S.O. Daar is gelukkig 
verandering ingekomen en zo konden we op het laatste congres voor Vlaamse leraars 
wetenschappen vaststellen dat er nu reeds zeer betaalbare modellen op de markt zijn. 

Zo vonden we het model dat gebruikt werd in Potsdam terug bij de firma Holleen (www.
holleen.be). Het systeem bestaat uit een centrale eenheid (de Pasco XPlorer GLX, 
waarop verschillende modules - zoals een spectrometer - kunnen aangesloten worden). 

In de cataloog van Pasco vonden we ook een eenvoudige spectrometer, die recht-
streeks op een computer kan worden aangesloten via USB of Bleutooth. 

Uiteraard zijn er nog andere firma’s die eenvoudige spectrometers aanbieden. Zo ont-
dekten we in de cataloog van Vernier (producten verdeeld door Rhombus)  en in de 
cataloog van Merck eveneens eenvoudige spectrofotometers.

Daar een spectrometer kan gebruikt worden in de lessen biologie, chemie en fysica is 
een aankoop zeker het overwegen waard!
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Wanneer je niet beschikt over een spectrofotometer kan je de vorige opdracht vervangen 
door één van volgende alternatieven:

Taak 1 - 2B / alternatief 1

Dit alternatief is ideaal, wanneer je niet over voldoende tijd beschikt om een compleet 
experiment uit te voeren. Deze werkwijze heeft het voordeel dat de leerlingen toch kennis 
maken met het principe van het fotometrisch onderzoek en een idee krijgen van de ermee 
gepaard gaande werkwijze.
 
Omdat je niet beschikt over de nodige apparatuur besluit je de fotometrische bepaling te 
laten uitvoeren door een gespecialiseerd labo. Je bezorgt hen een extract van de bladeren 
van beide aardappelplanten en vraagt hen de absorptiespectra van de extracten te bepalen.

Enkele dagen later vind je de volgende resultaten in je bus: 

Golflengte extinctiepieken
aardappelplant 1 436 nm 465 nm 614 nm 666 nm
aardappelplant 2 432 nm 468 nm 617 nm 664 nm

Absorptiespectra:

B - Fb    Bepaal nu - voortgaande op bovenstaande gegevens - de pigmenten die zeker  
    voorkomen in de bladeren van elke aardappelplant.
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Taak 1 - 2B / alternatief 2: het scheiden van bladgroenpigmenten m.b.v. papier-
chromatografie

Inleiding:

De chromatografie is een methode die gebruikt wordt om stoffen in een mengsel van el-
kaar te scheiden. Vaak gaat het om pigmenten, maar ook niet-gekleurde stoffen kunnen op 
deze manier gescheiden worden. Zij kunnen dan zichtbaar gemaakt worden m.b.v. andere 
stoffen of onder licht van een bepaalde golflengte (bv. UV-licht)

Men brengt het te onderzoeken mengsel aan onder de vorm van een stip of een streep op 
een strook papier (zie onderstaande figuur). De onderkant van het papier wordt in een 
geschikt oplosmiddel gedompeld (de loopvloeistof). De loopvloeistof wordt opgezogen 
door het papier en lost in het passeren de componenten van het mengsel op. 

De ene component wordt beter meegesleurd door de loopvloeistof dan de andere, doordat 
hij er beter in oplost of doordat hij minder in wisselwerking treedt met de papiermoleculen.

Om de aard van de gescheiden stoffen te bepalen maakt men gebruik van de Rf-waarde :

                                                 afstand afgelegd door de beschouwde stof 
                       Rf - waarde = ————————————————————— 
    afstand afgelegd door de loopvloeistof

Deze Rf-waarde is bij de gegeven temperatuur karakteristiek voor een stof bij gebruik van 
een bepaalde loopvloeistof.
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Benodigdheden

• aardappelplant van Karel en aardappelplant van Fons
• schaar  
• 2 mortieren met vijzels
• 4 spatelpunten fijn zand
• 2 kleine trechters
• 2 papieren filters
• 2 grote reageerbuizen of maatcilinders + 2 geschikte rubberen stoppen
• 2 pasteurpipetten
• groot blad filtreerpapier
• aceton 
• petroleumether (kookpunt 100 - 120 °C)
• haardroger (niet noodzakelijk, maar wel handig
• UV-lamp (niet noodzakelijk, maar wel geschikt)

Werkwijze:

1. Snijd uit het filtreerpapier twee stroken die enkele centimeter korter en 1 cm smaller 
zijn dan de grote reageerbuis (maatcilinder).

2. Bevestig deze repen aan de stoppen m.b.v. een klein vijshaakje   

3. Bereid de loopvloeistof door 100 ml petroleumether (kookpunt 100 - 120 °C) te 
mengen met 12 mL aceton.

4. Giet deze loopvloeistof in elke reageerbuis (of maatcilinder) tot een hoogte van ca 
2,5 cm

5. Houd telkens de reep filtreerpapier naast de buis en controleer of ze niet op de bo-
dem rust. Zet met een potlood een merkteken op de strook 1 cm boven  het opper-
vlak van de loopvloeistof.

6. Trek nu op deze plaats een horizontale potloodstreep.

7. Versnipper wat bladeren van plant 1, voeg wat fijn zand + aceton toe en wrijf de bla-
deren fijn m.b.v. de stamper. Je moet een donkergroene vloeistof bekomen.

8. Filtreer de vloeistof en vang het filtraat op.

9. Breng met het capillair een druppel bladgroenextract aan in het midden van de pot-
loodstreep op de reep filtreerpapier. 

10. Droog met een haardroger en breng opnieuw een druppeltje op dezelfde plaats aan.

11. Opnieuw drogen en opnieuw een druppeltje aanbrengen. Herhaal dit 10 tot 20x.

12. Breng de strook met de stop in de reageerbuis, zodanig dat de onderkant ca. 2 cm in de 
loopvloeistof hangt en de potloodstreep ongeveer 1 cm boven de loopvloeistof uitkomt.
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13. Zet op een duistere plaats en wacht tot de loopvloeistof bijna de bovenkant van de 
strook bereikt.

14. Herhaal de punten 7 t.e.m. 13 voor bladeren van plant 2

 

15. Bereken de Rf-waarde voor de diverse vlekken (deze kunnen nog beter gezien worden 
onder UV licht) en bepaal de componenten van het onderzochte bladgroen. Steun 
hiervoor op onderstaande gegevens:

     Rf-waarden, kleur van de vlek en overeenstemmende pigmenten
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2 Onderzoek van de bodemstalen

Inleiding

“Misschien is het de grond”, zegt Karel, terwijl hij zijn aardappelplanten bekijkt en ze 
vergelijkt met die van de buurman. “Ik moet de grond laten onderzoeken op belangrijke 
voedingstoffen.” Om dit te doen neemt hij een bodemstaal van zijn eigen grond en één 
van de grond van zijn buurman.

Hij  doet nu een beroep op je om de beide grondmonsters te onderzoeken op de aanwezig-
heid van magnesiumionen, fosfaationen en nitraationen. 

Feitelijke informatie

Om de volgende experimenten uit te kunnen voeren heeft Karel twee gezeefde en aan de 
lucht gedroogde grondmonsters voorbereid:
 - monster 1 = grondmonster Karel, 
 - monster 2 = grondmonster Fons. 

Het experiment dat je dient uit te voeren is verdeeld in twee onderdelen:

1. Extractie van het grondmonster  

Bereiding van een grondextract (verkregen door extractie van de grond met water), om 
kationen en anionen (grondcomponenten) aan te tonen. 

2. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 

Bij dit onderzoek van het extract worden kwantitatieve en kwalitatieve bepalingen uit-
gevoerd, welke zijn gebaseerd op het vergelijken van colometrische en fotometrische 
analyses (zie taak 1). Voor de bepaling van de onbekende concentraties (bijvoorbeeld 
nitraatconcentraties) moet een rechte ijklijn gemaakt worden met behulp van de extinctie-
waarden van bekende concentraties. Hieruit kunnen de onbekende concentraties worden 
afgeleid. 
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Benodigdheden

• Weegschaal 1/100 g nauwkeurigheid  
• Colorimeter (Xplorer GlX ) met 3 cuvetten
• 12 erlenmeyers (100 mL)
• 1 erlenmeyer (200 mL) 
• Porseleinen plaat met kuiltjes
• Reageerbuizenrek
• 12 reageerbuizen
• 6 plastic trechters
• 6 filtreerpapiertjes
• 4 spatels
• 4 maatkolven (100 mL) met doppen
• Maatcilinder (100 mL)
• 2 pipetten met schaalverdeling (5 mL en 10 mL)
• 2 volumetrische pipetten (25 mL en 50 mL)
• 2 druppeltellers
• 2 plastic roerstaafjes
• 2 vellen grafiekpapier
• Chrono
• Pipetteerballon
• Permanent marker om te labelen
• Spuitfles met gedemineraliseerd water 

Reagentia:

Voor de magnesium-analyse:
• Actieve kool 
• Zoutzuur (c = 0,3 mol L-1)
• Natriumhydroxideoplossing (c = 2 mol L-1) 
• MColortest - magnesiumtest (Merck Millipore 1.11131.0001)

 
Voor de fosfaat-analyse:

• Molybdaat stockoplossing (40 g ammoniumheptamolybdaat in 1 L water)
• Tin(II)chloride (vaste stof) 

 
Voor de nitraat-analyse:

• Kaliumchloride-oplossing (c = 0,1 mol L-1)
• Actieve kool
• Nitraat teststrookjes (bv. Quantofix® / nitraat - bestellen bij Fiers C733.1)
• Nitraat standaardoplossing (c = 80 mg · L-1)
• Nitraatreagens mengsel (specifiek voor de colrimetrische analyse)
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2.1. Magnesiumionen

• Grondextractie: Magnesiumionen

1. Weeg 1,0 g van ieder grondmonster (monster 1 en monster 2) af en breng dit over in 
twee erlenmeyers van 100 mL.

2. Voeg een volle spatel actieve kool toe en 10 mL zoutzuur (c = 0,3 mol L-1) 
3. Schud een minuut lang de beide mengsels krachtig en filtreer vervolgens in een andere 

erlenmeyer.

C - A Toon de bekomen extracten aan je leraar en laat paraferen

De verkregen extracten worden gebruikt voor de magnesiumionen-analyses.

•  Magnesiumionen-analyse / kwalitatief

Plaats een druppel van ieder grondextract dat onderzocht moet worden in een kuiltje van 
de porseleinen plaat. Voeg een druppel van de titaangeel-oplossing + een druppel van de 
natriumhydroxide-oplossing (c = 2 mol.L-1) toe. 

Een rode kleur of een rood neerslag geeft aan dat er magnesiumionen aanwezig zijn.

C - B Noteer de kleurveranderingen op het antwoordblad. In welk grondextract 
 waren magnesiumionen aanwezig?
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• Magnesiumionen-analyse / semi-kwantitatief

Bepaal de magnesiumconcentratie met een testkit van Merck (MColortest - magnesium-
test). Volg de handleiding bij de kit en bepaal de concentratie, uitgedrukt in massa per 
volume van de magnesiumionen (dus cMg2+ in mg.L-1) in beide grondextracten met behulp 
van de bijgeleverde kleurenkaart.  
 
De test berust op een reactie tussen magnesiumionen en xylidyl blauw reagens, waarbij 
er in basisch midden een paars gekleurd complex ontstaat.

C - C Vul de gemeten waarden van de magnesiumionenconcentratie in op het 
antwoordblad.

2.2. Fosfaationen

• Grondextractie: fosfaationen

Verdun de molybdaat stockoplossing: 1 deel stockoplossing + 3 delen water; dit is de 
standaard molybdaatoplossing.

1) Weeg 0,5 g van ieder grondmonster en breng over in twee erlenmeyers van 100 mL.
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2) Voeg bij iedere erlenmeyer 20 mL van de vers bereide standaard molybdaat-oplossing.

3) Schud elke erlenmeyer gedurende 1 minuut, filtreer de inhoud en vang het filtraat op 
in een andere erlenmeyer. 

C - D Laat het extract en de filtreerpapiertjes zien aan je leerkracht en laat het 
 resultaat ondertekenen op het antwoordblad.

De verkregen extracten worden nu gebruikt voor de analyse van de fosfaationen.

 
• Fosfaationen-analyse / semikwantitatief

Doe in twee reageerbuizen een paar kristalletjes tin(II)chloride. 
Doe in de eerste buis 5 mL van grondextract 1 en in de tweede 5 mL van grondextract 2.
 
De aanwezigheid van fosfaationen wordt aangegeven door een kleurverandering naar 
blauw. De kleurverandering geeft een idee van de concentratie van de fosfaationen:

kleurloos tot bruin      = lage fosfaatconcentratie
lichtblauw            = tussenliggende fosfaatconcentratie
donkerblauw            = hoge fosfaatconcentratie

C - E  Vul voor ieder extract de verkregen fosfaatconcentraties in op het 
 antwoordblad.
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2.2. Nitraationen

•  Grondextractie nitraationen

1) Weeg nauwkeurig 0,50 g van elk grondmonster af in een erlenmeyer (100 mL).

2) Voeg een volle spatel met actieve kool toe en 50 mL van de gekregen kaliumchlori-
deoplossing (c = 0,1 mol L-1). 

3) Schud het monster krachtig en laat het dan 10 minuten staan terwijl af en toe ge-
schud wordt. 

4) Filtreer het in een tweede erlenmeyer. 

C - F Laat de extracten en de filtreerpapiertjes zien aan de assistent en laat het  
 resultaat ondertekenen op het antwoordblad.

De verkregen grondextracten worden nu gebruikt voor de analyse van de nitraatconcen-
tratie. 
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• Nitraationen-analyse / semi-kwantitatief

1) Doop een nitraatanalyse-strip in het grondextract gedurende ongeveer 1 seconde.  

2) Vergelijk na 1 minuut de veranderde kleur op de strip met de bijgeleverde kleuren-
code en bepaal hiermee de nitraatconcentratie.

C - G  Vul de semi-kwantitief waargenomen nitraatconcentratie van elk monster in 
 op het antwoordblad.

• Nitraationen-analyse/ kwantitief (colorimetrisch)

Voor dit onderdeel wordt in de olympiade weer gebruik gemaakt van een colorimeter. De 
concentratie aan nitraationen kan ook kwantitatief bepaald worden met een aangepaste 
testkit voor bodem- of wateronderzoek (bv. MColortest™ nitraattest van Merck)

Je zal de onbekende nitraatconcentraties spectrofotometrisch bepalen. Dit kan door de 
bekomen extinctiewaarden te vergelijken met die van een reeks bekende nitraatconcen-
traties, die je grafisch hebt uitgezet (een zg. ijklijn) 

Om een ijklijn te tekenen zijn oplossingen nodig met exact bekende nitraatconcentraties. 
Je maakt zelf deze oplossingen met de verkregen standaard nitraatoplossing (c = 80 mg 
L-1): 

Pipetteer de daartoe geschikte volumes van de standaardoplossing in 4 maatkolfjes van 
100 mL, zodat de volgende nitraatconcentraties worden verkregen door aan te vullen met 
water. Schud elke maatkolf krachtig.

Kolf nr. 1 2 3 4

Nitraatconcentratie 
in mg L-1 20 40 60 80

C - H  Schrijf op het antwoordblad de volumes die je hebt moeten toevoegen om 
 de hierbovengenoemde concentraties te verkrijgen. 

1) Breng de verkregen oplossingen uit de 4 maatkolven achtereenvolgens over in een van 
de cilindrische cuvetten (reinig de cuvet na ieder gebruik). Zorg ervoor dat de cuvet-
ten gevuld zijn tot aan de onderkant van de schroefdraad. Voeg nu 2 volle spatels van 
het nitraatreagens toe –  (deze spatels zijn verbonden met de dop van het flesje met het 
nitraatreagens). Sluit de cuvet goed af met de schroefdop.

2) Schud krachtig gedurende één minuut en plaats dan de cuvet in de colorimeter..

3) Lees na 5 minuten de extinctie (absorbance) af bij 565 nm op de colorimeter (de leer-
lingen hebben een uitgebreide uitleg gekregen over het gebruik van de colorimeter) 
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C - I  Teken de ijklijn op het grafiekpapier 

4) Gebruik de ijklijn om de onbekende nitraatconcentraties van de grondextracten (mon-
ster 1 en monster 2) te bepalen. Geef deze twee meetpunten duidelijk aan op de ijklijn. 

C - J Noteer de extinctie- en de concentratiewaarden op het antwoordblad. 

Bijkomende vragen

C - K Beantwoord de respectievelijke vragen op het antwoordblad. 

C - L Beantwoord de respectievelijke vragen op het antwoordblad.

3 Bepaling van het luchtvolume in de bodem
 

Inleiding

Karel heeft ergens gelezen dat de hoeveelheid lucht in de grond ook een belangrijke pa-
rameter is voor de plantengroei. Vandaar dat hij graag zou hebben dat je het luchtvolume  
in beide grondmonsters zou bepalen.

Theoretische achtergrond
 
Uit de hoeveelheid lucht in de grond kun je conclusies trekken omtrent de voorwaarden 
voor plantengroei. Als de grond te dicht is kan die teveel water vasthouden en dat kan de 
wortelgroei belemmeren.
Als de grond te los is, zal deze sneller uitdrogen en zullen daardoor de voedingsstoffen 
sneller uitspoelen bij bevloeiing.

Oefent de lucht in de grond een druk p uit en neemt hij een volume V in, dan geldt bij 
benadering de ideale gaswet:

p . V = n . R . T

waarin n het aantal mol voorstelt, R de gasconstante en T de temperatuur van het gas. In 
ons geval kan deze wet toegepast worden omdat de toestandsvariabelen slechts weinig 
veranderen.

Neem voor de dichtheid van water 1000 kg.m-3 en voor de valversnelling g = 9,81 m.s-2
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Benodigdheden

• 3 erlenmeyers van 100 mL 
• Weegschaal
• Een doorboorde stop 
• Doorzichtige plastic slang 
• Een statief, tafelklem en stang
• 2 noten 
• 2 klemmen  
• 2 grondmonsters (elk ca.300 mL ): één uit de tuin van Karel (S3) en één uit de tuin 

van de buurman (S4)
• Schuifmaat
• Papier
• Meetlint
• Niet uitwisbare markeerstiften
• Plakband 
• Spuitflessen met gedemineraliseerd water 

 

Werkwijze

1) Weeg een erlenmeyer en noteer aan de buitenkant zijn massa met markeerstift

2) Bepaal met de schuifmaat de binnendiameter van de slang en het cilindrische deel 
van de erlenmeyer. Noteer beide waarden op het antwoordblad onder F - A.

3) Neem de waarde van de atmosferische druk p0 over van het bord en noteer deze op 
het antwoordblad onder F - A. 

4) Vul de erlenmeyer met aarde uit het grondmonster S3 tot ongeveer 2 cm van de 
rand. Gebruik daarvoor een blad papier als trechter. Vul de erlenmeyer voorzichtig 
en tik zachtjes tegen het glas maar zorg ervoor dat de aarde niet samengedrukt 
wordt.

5) Gebruik opnieuw de weegschaal om de massa van de aarde in de erlenmeyer te 
bepalen en noteer de waarde op het antwoordblad onder F - B. 

6) Bepaal het volume van de hoeveelheid aarde in de erlenmeyer door gebruik te 
maken van een identieke lege erlenmeyer, water en de weegschaal. Noteer het 
volume in de tabel onder F - B op je antwoordblad.

7) Bereken de dichtheid van de aarde in de erlenmeyer en noteer de waarde in de tabel 
onder F - B op je antwoordblad.

8) Maak de opstelling zoals in de figuur op volgende bladzijde is aangegeven zonder 
de slang op de erlenmeyer aan te sluiten. Bevestig de doorboorde stop aan de plastic 
slang. Vul de slang gedeeltelijk met water en bevestig de slang aan de statieven (je 
krijgt nu een U-vormige manometer). Eventuele luchtbelletjes in de buis verwijder 
je door er even tegen aan te tikken (fig. 1)
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9) Druk nu de doorboorde stop met de slang stevig maar voorzichtig in erlenmeyer. 
Daardoor ontstaat er een hoogteverschil h1  van het waterniveau in beide armen (fig. 2) 

      Noteer de waarde van h1 in de tabel onder F - B  

10) Bereken het volume V1 van de lucht die zich boven de aarde in de erlenmeyer en in de 
plastic slang tot aan het waterniveau bevindt. 

      Noteer je berekeningen in het kader onder F - C van het antwoordblad. 
      Noteer de waarde van V1 in de tabel op het antwoordblad onder F - B. 

11) Verhoog de druk in de erlenmeyer door het open uiteinde van de plastic slang omhoog 
te brengen. Daardoor stelt er zich een nieuw hoogteverschil h2 in tussen beide vloei-
stofniveaus (fig. 3). 

      Noteer deze waarde in de tabel onder F - B. 

12) Bereken voor het nieuwe hoogteverschil eveneens het volume V2 van de lucht die zich 
tussen de aarde in de erlenmeyer en het waterniveau bevindt. Noteer deze waarde V2  
in de tabel onder F - B.

13) De hoeveelheid lucht in de grond is afhankelijk de som van de atmosferische druk p0 en 
de hydrostatische druk ps tengevolge van het niveauverschil van het water.  Noteer de 
waarde van ps en de totale druk p voor beide situaties in de tabel onder F - B.

 
14) De formule voor de hydrostatische druk ps van een vloeistofkolom met hoogte h en 
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dichtheid ρ wordt gegeven door:   ps  =  ρ . g . h

15) Voer een controle-experiment uit met hetzelfde grondmonster. Neem hiervoor twee 
nieuwe hoogteverschillen en herhaal de stappen de 11 tot en met 13.

16) Herhaal de hele procedure voor het grondmonster S4.

Opdrachten

F - D Bereken het volume VL van de lucht in beide grondmonsters met behulp van 
 de formule van de ideale gaswet. Noteer je berekeningen op je antwoordblad 
 in het kader onder F - D en schrijf je resultaat in de tabel onder F - B

F - E Bereken voor beide grondmonsters het percentage lucht in de grond ten 
 opzichte van het totale volume van de grond.

4 Bepaling van de dichtheid van een aardappel

Inleiding

Aangezien Karel ondertussen een grote interesse heeft ontwikkeld voor aardappelen, be-
zoekt hij een proefstation waar hij enkele aardappelen ontvangt van een nieuwe soort die 
in de toekomst op grote schaal in België geteeld zal worden.

Voordat hij beslist deze soort volgend jaar te telen, test hij ze eerst en constateert tot zijn 
verbazing dat de aardappelen tijdens het koken volledig uit elkaar vallen. Iemand zegt 
hem dat dit het gevolg is van een te hoog zetmeelgehalte. Aan jou om dit uit te zoeken. 
Daarvoor krijg je een aardappel van de nieuwe variëteit (K2) en een aardappel die hij op 
de lokale markt gekocht heeft (K1).

Achtergrondinformatie

Aardappelen worden niet alleen maar voor menselijke consumptie geteeld. Veel wordt 
geteeld voor industriële zetmeelproductie. Voor dit doel gebruikt men variëteiten met een 
hoog zetmeelgehalte. 

Het zetmeelgehalte heeft een grote invloed op de dichtheid van de aardappelen. Een grote 
dichtheid wijst op een hoog zetmeelgehalte. Daarom kan de bepaling van de dichtheid 
gebruikt worden voor het bepalen van het verschil in zetmeelgehalte. Het verband tussen 
de dichtheid en het zetmeelgehalte van aardappelen is nagenoeg lineair.

Om de dichtheid van de aardappel te bepalen gebruik je de wet van Archimedes. 
De Archimedeskracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.
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Benodigdheden

• Een cilinder
• 1 liter van een zoutoplossing met een dichtheid van ca. 1,1 g cm-3 

• Geconcentreerde zoutoplossing (ongeveer. 200 mL) 
• Lepel
• Areometer 
• Aardappel 1 : Variëteit Belana (gelabeled K1)
• Aardappel 2 : Variëteit Tomensa (gelabeled K2)
• Spuitfles met gedemineraliseerd water 

Werkwijze + opdrachten

Voer de volgende stappen uit om de dichtheid van beide soorten aardappelen te bepalen:

1. Vul de cilinder voor ongeveer 2/3 met de zoutoplossing 

Meet zo nauwkeurig mogelijk de dichtheid van de zoutoplossing in de cilinder met 
behulp van de areometer. Noteer de waarde op het antwoordblad onder F - F

 
Voer de volgende stappen snel na elkaar uit! 

2) Dompel de ongeschilde aardappel K1 in de zoutoplossing en ga na of deze drijft. 
Een deel van de aardappel moet dan uit de vloeistof steken. Als dat niet het geval 
is verander dan de dichtheid door wat van de geconcentreerde zoutoplossing toe te 
voegen.
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Schrijf de door jou gevolgde procedure op en noteer ook de nieuwe dichtheid op het 
antwoordblad onder F - G.

3) Bij een geschikte Archimedeskracht zal de aardappel in de vloeistof zweven. Verdun 
daarom voorzichtig de oplossing al roerend met gedemineraliseerd water totdat de 
aardappel gaat zweven. Uitgaande van het krachtenevenwicht kun je de dichtheid 
van de aardappel bepalen. (zie opdrachten F - I en F - J).

Meet de nieuwe dichtheid van de vloeistof en noteer deze waarde in het antwoordblad 
onder F - H

4) Giet de vloeistof uit de cilinder.

5) Vul de cilinder opnieuw voor ongeveer 2/3 met de zoutoplossing 

6) Herhaal de stappen (3) tot en met (6) voor aardappel K2. 

F - I Geef op je antwoordblad aan wat de relatie is tussen de dichtheid van de aard- 
 appel en die van de vloeistof voor het geval dat de aardappel zweeft.

F - J Noteer op je antwoordblad de dichtheid van de aardappelen K1 en K2 .

F - K Vergelijk de zetmeelconcentraties van de aardappelen door de ongelijkheid  in  
 te vullen.

F - L Onderzoek toont aan dat deze werkwijze niet leidt tot betrouwbare metingen  
 als je gebruik maakt van geschilde aardappelen. Geef hiervan mogelijke rede- 
 nen. Schrijf dit op je antwoordblad.

Je hebt nu je onderzoek beëindigd. Je kan op je antwoordblad je besluiten samenvatten 
door de correcte antwoorden in te vullen bij de laatste vragenreeks. 
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MODELANTWOORDEN
De modelantwoorden zijn in het grijs afgedrukt.

1. Visueel en vergelijkend onderzoek van de aardappelplanten

Taak 1 - 1

B - A Determineer je bloem en plant, en bepaal tot welke plantenfamilie de aardappel 
behoort. Doe dit aan de hand van de dichotome identifatiecode, gebruik daarbij 
de plaatjes die op je takenblad staan ( de nummers links in de dichotome code, 4 
tot en met 7, en de nummers op de plaatjes op het antwoordblad verwijzen naar 
elkaar). Vul het juiste Romeinse cijfer in op je antwoordblad (I -VIII).  

 De aardappelplant  behoort tot de volgende plantenfamilie :            VIII
 
    

B - B Geef de naam van een andere vertegenwoordiger van deze familie door de juiste  
 letter te noteren. 

       Een andere vertegenwoordiger van deze familie is
 

  a.kers b. peer c.aardbei 

            d. tomaat e. banaan f.ui                              
d

                

   
B - C    Onderzoek en analyseer de bloem van de aardappelplant en noteer voor de  
            bloemdelen in de hokjes het desbetreffende aantal. 

                        Aantal kelkbladeren :        5
        Aantal meeldraden:      5

 

            Aantal kroonbladeren:       5
        Aantal hokjes in het vruchtbeginsel:  2

  

 

B - D  Teken een bloemdiagram van de aardappelbloem  
 en geef de bloemdelen aan  waarbij je  
 onderstaande sleutel gebruikt:

  a - kelkbladeren        b - kroonbladeren 

  c –meeldraden          d– hokjes in het  
  vruchtbeginsel
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Bio.E Vergelijk aardappelplant 1 met aardappelplant 2 en geef de verschillen aan in de 
tabel. Markeer vier verschillen die volgens jou belangrijk zijn  met een kruisje(X).

Gebruik bij de vergelijking de volgende symbolen:
>  :  groter, donkerder, meer , beter
<  :  kleiner, helderder, minder, slechter 
=  :  geen verschil

                                                                                                                                   

Kenmerk Plant 1 > , < , = Plant 2 Belangrijk 
X

Omvang van de plant Plant 1 < Plant 2 X

Grootte van de bladeren Plant 1 < Plant 2

Aantal bladeren Plant 1 < of = Plant 2 (X)

Kleurintensiteit van de bladeren Plant 1 < Plant 2 (X)

Dikte van de hoofdstengel onderaan Plant 1 < of = Plant 2

Aantal aardappels Plant 1 < Plant 2 (X)

Omvang van de aardappels Plant 1 > Plant 2

Totale indruk van de plant Plant 1 < Plant 2 X
 

 Laat de planten en de resultaten aan je leraar zien en laat aftekenen.

Taak 1 - 2: Onderzoek v/d extracten van bladpigmenten 

B - Fa      Vervolledig onderstaande tabel 

Golflengten van de plaatselijk extinctie-maxima 

Aardappelplant 1 433 ± 5 nm 468 ± 5 nm 616 ± 5 nm 663 ± 5 nm

Aardappelplant 2 433 ± 5 nm 468 ± 5 nm 616 ± 5 nm 663 ± 5 nm

Verhouding van 
de maximale 

extinctiewaarden 
van plant 1 tot 

die van plant 2 bij 
de beschouwde 

golflengte

1 tot 2,5
± 1,5

(afhankelijk van 
de print out)

1 tot 2,5
± 1,5

(afhankelijk van 
de print out)

1 tot 2,5
± 1,5

(afhankelijk van 
de print out)

1 tot 2,5
± 1,5

(afhankelijk van 
de print out)
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B - Fb  Pigment(en) verantwoordelijk voor de absorptie

  a. Bacteriochlorofyl a  d.  Fycoërytrine 
  b. Chlorofyl (a+b)  e.  Fycocyanine  
  c. Caroteen   f.   Mengsel van fycoërytrine en fycocyanine
    

         b of b + c
 

B - G Welke van volgende beweringen over ethanol zijn correct? Zet de letters van de 
juiste bewering in de hokjes  

      
Ethanol 

a. is apolair (niet polair)  b. is polair                                     b
       

a. is een organische verbinding  b. is een anorganische verbinding           a
     

a. vormt waterstofbruggen  b. vormt geen waterstofbruggen           a
      

a. is gasvormig bij kamertemp. b. is een vloeistof bij kamertemp.           b
     

2. Onderzoek van de bodemstalen

2.1. Magnesiumionen

C - A Toon de extracten aan je leraar en laat je resultaat ondertekenen 
            

C - B Geef de kleurveranderingen aan (meer dan één antwoord is mogelijk).  Kruis 
aan in welk(e) monster(s) magnesiumionen kunnen aangetoond worden.  
Kleur:         

 a.  Monster 1, bruin g.  Monster 2, bruin
 b.  Monster 1, violet h.  Monster 2, violet
 c.  Monster 1, rood i.   Monster 2, rood              

 d.  Monster 1, oranje k.  Monster 2, oranje  
   e.  Monster 1, geel l.   Monster 2, geel
 f.  Monster 1, kleurloos         m. Monster 2, kleurloos 

e, i, (k)
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Bepaling positief negatief

Grondmonster 1  (Karel)    X

Grondmonster 2 (Buurman)    X
 

Hoe exact kan de concentratie aan magnesiumionen met deze methode bepaald
worden? Kruis aan.

        

Exact

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden

Minder exact

Gradatie van concentraties kan 
aangegeven worden

Niet exact

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden

        X

C - C Vul de gemeten waarden voor de magnesiumionconcentraties in 
 

  Monster 1    0 - 100 mg.L-1

     

         Monster 2    1000 - 1500 mg.L-1

    

Hoe exact kan de concentratie aan magnesiumionen in het extract met deze methode 
bepaald worden? Kruis aan.

      

Exact

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden

Minder exact

Gradatie van concentraties kan 
aangegeven worden

Niet exact

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden

       X         

2.2. Fosfaationen

C - D Toon de extracten en filtreerpapiertjes aan je leraar en laat je resultaat 
ondertekenen     
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C - E  Vul de verkregen fosfaatconcentratie voor elk extract in 

 a. Monster 1, laag   d. Monster 2, laag   

 b. Monster 1, tussenin   e. Monster 2, tussenin            b, f
 c. Monster 1, hoog   f. Monster 2, hoog
 

Hoe exact kan de fosfaatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan. 

        

Exact

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden

Minder exact

Gradatie van concentraties kan 
aangegeven worden

Niet exact

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden

        X        

2.3. Nitraationen

C - F Toon de extracten en de filtreerpapiertjes aan je leraar en laat je resultaat 
ondertekenen            

C - G  Vul de semi-kwantitatief  bepaalde nitraatconcentratie in voor elk monster. 
        

 Monster 1   20 ± 10 mg.L-1

 
  

 Monster 2       75 ± 25 mg.L-1   

Hoe exact kan de fosfaatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan. 

        

Exact

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden

Minder exact

Gradatie van concentraties kan 
aangegeven worden

Niet exact

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden

        X        
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C - H  Welke volumes dien je toe te voegen om de concentraties te bekomen? 

Kolf nr. 1 2 3 4

Nitraat concentratie in mg.L-1 20 40 60 80

Volume van voorraadopl. in mL   25   50   75  100

C - I Waarden van de extinctie van de nitraatconcentraties: 

Kolf nr. 1 2 3 4

Nitraat concentratie 
in mg L-1 20 40 60 80

Extinctie
0,050±0,015 0,078±0,015 0,155±0,015 0,210±0,015

0,050±0,030 0,078±0,030 0,155±0,030 0,210±0,030

  
1 punt per antwoord wanneer de resultaten binnen de limieten van de bovenste lijn vallen  
en 0,5 punt wanneer de resultaten tussen 0,016 en 0,030 afwijken van de juiste waarde.

Grafiekpapier: ijklijn
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Maximaal gebruik van de beschikbare ruimte   0,5 p.
Correcte benoeming van de assen     1 p.
Juiste schaalverdeling      0,5 p.
Exacte notering van de waarden     1 p.
Juiste weergave ijklijn      1 p.

C - J  Vul de waarden in van de fotometrische analyse voor de nitraatconcentratie. 

Monster 1 E=  0,040 ± 0,020
          ± 0,030

 
  Conc.=  15 ± 7 mg.L-1      

 

   Monster 2 E=  0,120 ± 0,040
          ± 0,060

 
  Conc.=  46 ± 15 mg.L-1      

 
  

Hoe exact kan de nitraatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan.  
       

Exact

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden

Minder exact

Gradatie van concentraties kan 
aangegeven worden

Niet exact

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden

        X                

Bijkomende  vragen 

C - K  Bij de fotometrische analyse van nitraat grijpt de volgende reactie plaats:

Naast beide bovenstaande organische cyclische verbindingen bevat het nitraatreactie-
mengsel een bijkomend reagens dat ook nodig is voor de reactie



VOB - Jaarboek 2015

                  Interdisciplinaire experimenten 61

Welke andere stof moet het nitraatreactiemengsel ook bevatten? Vul de juiste letter in 

Het nitraatreactiemengsel bevat ook
a. een oxidator     d. een reductor
b. een verbinding met een N-N-binding e. een kleurstof 
c. salpeterzuur (waterstofnitraat) 

                             

d
 

C - L Tijdens de productie van de grondextracten om de fosfaat- en nitraationen 
te bepalen, werden zoutoplossingen zoals ammoniummolybdaat en kaliumchloride 
gebruikt 
 
Welke was de beslissende factor om dit te doen? 

a. zoutoplossingen leiden tot uitwisselingsprocessen tussen grondcomponenten   
  en de waterige oplossingen

b. zouten lossen goed in water op 

c. Zouthoudende oplossingen hebben een beter oplossend vermogen voor andere     
   stoffen dan  oplossingen met zuren of basen 

d. Zoutoplossingen beletten de storende uitwisselingsprocessen gedurende het  
   oplossingsproces

e. Zoutoplossingen zijn gemakkelijk te hanteren
          

a
 
  

  

3. Bepaling van het luchtvolume in de bodem

F - A Binnendiameter van de slang en   d = 0,60 ± 0,02 mg.L-1      
 
 

 het cilindrische deel van de erlenmeyer       d = 1,86 ± 0,05 cm      
 
 

 Atmosferische druk         p0 = 1,013 . 105 Pa    
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F - B Tabel met meetwaarden.Gebruik de juiste eenheden

Grootheid / 
eenheid

grondmonster 3
Karel

grondmonster 4
Fons

Massa van de grond ms / g 141 135

Volume van de grond Vs / cm3 113 113

Dichtheid van de grond ρs / g.cm3 1,25 1,19

Hoogteverschil h1 cm 6,5 1,3

Volume V1 cm3 9,4 8,7

Hoogteverschil h2 cm 44,6 33,0

Volume V2 cm3 6,9 6,7

Hydrostatische druk ps bij de hoogte h1 Pa 640 130

Totale druk p bij h1 Pa 101 940 101 430

Hydrostatische druk ps bij de hoogte h2 Pa 4 380 3 240

Totale druk p bij h2 Pa 105 680 104 540

Volume VL van de lucht in de grond cm3 63 57

F - C Berekeningen voor het bepalen van het volume V1 van de lucht die zich boven 
de aarde in de Erlenmeyer en in de plastic slang tot aan het waterniveau 
bevindt. Noteer de uitkomst in de tabel hierboven.

Volume in slang (cilinder):        V = (π/4).h.d2

Volume in hals erlenmeyer:        V = (π/4).l.b2               (b = 1,89 cm)

Het totale volume = som van beide waarden
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F - D  Bereken het volume VL  van de lucht in beide grondmonsters. Geef de 
berekeningen en schrijf je resultaat in de tabel onder F - B

p.V = constante —> p1 . (Vlucht + V1) = p2 . (Vlucht + V2) 

—> Vlucht  =                                =                        -              

 
In deze formules kunnen dan de numerieke waarden ingevoerd worden...

F - E Bereken voor beide grondmonsters het percentage lucht in de grond ten 
opzichte van het totale volume van de grond. 

% lucht voor monster 3 % lucht voor monster 4

56 50

 1 punt per antwoord voor percentages tussen 40 en 60 en  
 0,5 punt voor antwoorden van 35  t.e.m. 39 % en 61 t.e.m. 65 %

4. Bepaling van de dichtheid van de aardappel

F - F Bepaal de dichtheid van de zoutoplossing.Gebruik de juiste grootheden en eenheden. 
 

Grootheid/eenheid: ρs / g.cm -3

Waarde: 1,080 - 1,085

F - G Geef met een kruis aan welke procedure je gevolgd hebt en noteer de nieuwe  
 dichtheid van de oplossing.          

Aardappel 1 Aardappel 2

Gec. zoutoplossing toegevoegd (X) X

Dichtheid van de opossing in  g/cm3
Groter dan de 

dichtheid in het 
punt hieronder

Groter dan de 
dichtheid in het 
punt hieronder

p1 . V1 - p2. V2                   p0 (V1 - V2)         h2 . V2 - h1 . V1            

p2 - p1                            p . g(h2 - h1)               h2 - h1             
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F - H Noteer de dichtheid van de vloeistoffen in het geval van zweven.  

                    

Aardappel 1 Aardappel 2

Dichtheid van de 
oplossing in g/cm3 1.065 - 1.075 1.085 - 1.095

          

F - I Geef aan wat de relatie is tussen de dichtheid van de aardappel (ρ) en die van 
de vloeistof (ρL) voor het geval dat de aardappel zweeft. 

ρ = ρL

F - J Bepaal de dichtheid van de aardappelen K1 en K2. 

Aardappel 1 Aardappel 2

Dichtheid van de 
oplossing in g/cm3 1.065 - 1.075 1.085 - 1.095

F - K Vergelijk de zetmeelconcentraties van de aardappelen door de ongelijkheid  in 
te vullen Vul de juiste nummers in (1 of 2). 
 

Zetmeelconc. van aardappel  2
    >  zetmeelconc. van aardappel  1

   

F - L Karel ontdekt dat deze werkwijze niet leidt tot betrouwbare metingen als 
hij gebruik maakt van geschilde aardappelen. Geef mogelijke redenen. Noteer de 
corresponderende letter(s) in het hokje (meerdere redenen kunnen mogelijk zijn). 

a. De aardappel bevat meer water dan de oplossing. De oplossing wordt 
verdund waardoor de dichtheid van de aardapel en de oplossing veranderen. 

b. De ardappel bevat zetmeel dat vrij snel door de oplossing opgenomen 
wordt waarbij een chemische stof gevormd wordt. Hierbij veranderen alle 
dichtheden.

c. De aardappel is een vast lichaam waarvan de eigenschappen niet veranderen 
door het schillen. Zweven wordt bereikt bij dezelfde waarde.

d. Als gevolg van het verschil in concentratie treedt er osmose op waardoor de 
dichtheid van de aardappel snel verandert.

e. De massa van de aardappel verandert als gevolg van het schillen.         
 Het zweven is echter onafhankelijk van de massa.
        

              
d
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Eindvragen
Voortgaande op je bevindingen, wat kan je rapporteren aan Karel?

Zet de juiste letter in het antwoordhokje

A.    In vergelijking met de aardappelplant van zijn buur heeft die van Karel 

a.  meer fotosynthesepigmenten.
b. minder fotosynthesepigmenten.                                                                       
c. evenveel fotosynthesepigmenten                                                             

b

B.    Dit jaar zal Karel waarschijnlijk 

a.  geen aardappelen oogsten.
b. wat aardappelen oogsten, maar minder dan zijn buur.   
c. evenveel aardappelen oogsten als zijn buur.                                             

b

                                              

C.   Wat moet Karel doen om de dichtheid en de zetmeelconcentratie van zijn   
       aardappelen te bepalen?

a.  Hij moet geschilde aardappelen gebruiken.
b. Hij moet ongeschilde aardappelen gebruiken.    
c. Hij moet zowel geschilde als ongeschilde aardappelen gebruiken.          

b

 

D.   Welke bewering is juist, wanneer je de bodem van Karel beschouwt?

       a.      Zijn bodem heeft gebrek aan voedingsstoffen

              b.     Zijn bodem heeft een overmaat aan voedingsstoffen                               
a

   

E.    Het luchtvolume van beide bodemmonsters verschilt

a.  zeer sterk.
b. nauwelijks.                                       

b

         

Welke verbanden heb je kunnen vaststellen?

Zet de juiste letter in het antwoordhokje

F.     Het verschil in groei van de aardappelplanten van Karel en van zijn buur is

        (naast andere aspecten) waarschijnlijk te wijten aan

        a.  nitraat.

               b.  fosfaat in de bodem        a
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G.    Het relatieve luchtvolume heeft  

a.  een doorslaggevende
b. nauwelijks enige                                                    

b

invloed op de verschillende groei van de aardappelplanten (aangenomen wordt 
dat de bodemmonsters beiden dezelfde basisstructuur hebben). 

Welke aanbevelingen kan je Karel geven voor de toekomstige teelt van aardappelen?

H.    Karel zou (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

a.  de bodem verschillende malen moeten beluchten.
b. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met nitraat.
c. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met magnesium.           
d. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met fosfaat.
e. ‘s avonds een zonnelamp moeten laten branden boven de aardappelplanten       

        
           

b, c

I. Welke aardappelvariëteit zou Karel volgend jaar moeten telen? 

a. Belana
b.  Tomensa         a

       

 


