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De theoretische verhandeling 

  

Osmose zorgt ervoor dat er water in de plant terecht komt en de turgor zorgt ervoor 
dat het water op z'n plek blijft zitten waardoor de plant stevig wordt. Turgor is de druk 
van de celinhoud op de celwand. Ook zorgt osmose ervoor dat het water de plant 
weer uit gaat waardoor de turgor daalt en daardoor treed er plasmolyse op. 
Plasmolyse is het loslaten van de celmembraan van de celwand. Er is 
grensplasmolyse als er geen turgor is en er dus ook geen plasmolyse is opgetreden. 
De plant is dan niet stevig genoeg en gaat slap hangen. De waarden binnen de eel 
en de celwand zijn dan gelijk. Als er sprake is van grensplasmolyse is er ook sprake 
van lengte verandering.  
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Onderzoeksvraag 

Bij welke hoeveelheid zout is er sprake van grensplasmolyse? 

 

Hypothese 

Onze theorie was: hoe meer zout hoe slapper de 
plant werd. Wij dachten dat je pas bij 1,5% een beetje kon zien dat er 
grensplasmolyse op zou treden en bij 2% een duidelijk verschil zou zien, omdat dan 
de zoutoplossing groot genoeg zou zijn om verandering te zien optreden. Het zout 
lost op in het water. De osmose in de aardappelstaaf gaat gewoon door. Maar in 
plaats van water komt er nu de zoutoplossing in de plant terecht. Delen van het zout 
blijven in de plant. Daardoor is er weinig ruimte voor het water. Waardoor de turgor 
daalt en er grensplasmolyse optreed in de aardappelstaaf. 

Discussie  

Wij dachten dat je bij 1,5% kon zien dat grensplasmolyse op zou treden. 
Maar dat was niet het geval. Je kon het namelijk al bij 1% zien. Dus 
blijkbaar was er eerder grensplasmolyse opgetreden dan we dachten. Een 
verklaring hiervoor hebben we niet kunnen vinden. Maar verder kwam 
onze hypothese zeer goed overeen met de conclusie. Het klopte dat hoe 
meer zout er was hoe slapper de plant werd. Dat onze hypothese klopt 
kan komen doordat we de opdracht goed hebben gelezen en daardoor 
goed hebben kunnen bedenken wat onze hypothese zou zijn. Ook hebben 
we zo precies mogelijk gemeten.  
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