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lvofl lrimr -Muu to SC männyn ( Pinus sylves tris ) taimen kasvussa, j uurl-
proteilneissa ja alkuainekoostumuksessa alumiinistressin aik a
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Alumiinl, Pinus syLvestris, juuripnoteiinlf, alkuaineeb
Sarlylysgârkka -

Työsså tutkittiin alumiinin vaikutuksia månnyn (Pinus syTvesttís)
tãimen kasrmun, juuriproteiineihin ja alkuainekoostumukseen.
Lisåksi pyrittiin eelvitt,åmåån, mikå merkitys magnesiumpuuÈoksella
on alumiinistressin aikana.
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KasvaÈuksissa kåytettiin kolmea alumiinipit,oisuutta: 0 mg A1/1, 5

mg A]-/L ja 10 mg AL/L. Magnesiumt,ason mukaan ravintoliuokset
iãetti.in optimaalisiin (0,3 mg ttg/L) ja suboptimaalisiin (0,03 mg
Ug/t) liuoÈsiin. Erilaisia ravintoliuoksia (kåsittelyjå) oli siten
kuusi : optimi+O mg AI/L, optimi+s mg AL/L, optimi+L0 mg A\1I'
suboptimi+O mg AL/í, suboptimi+s mg Af/I ja suboptimi+10 mg A1/1.

Tutkimus koostui kolmesta osakokeesta. L.)Idåtyskokeessa månnyn
siemenet idåtet,Èiin eri alumiini- ja magnesiumkåsittelyisså. Solun
tukírankaprot,eiinien tutkimusÈa vart,en sirkkajuurten kokonais-
pror,eiinil uuteÈtiin SDS-puskurilla ja erocelt,iín SDS-po1yakr1ryIi-
amidigeelielektroforeesin ja immunoblottauksen a'rn¡Lla. 2.)48
runniã kokeessa vesiagarittã iaåtetyt sirkkataimet siirrettiin 48
tunniksi afumiini- ja magrnesiumkåsittelyihin.,Juuriproteiinit
uutsettiin fenoliuuttomeneteimål1å ja erot,elÈiin kaksisuuntaisen
geelielekÈroforeesin armlla. Proteiinit visualisoitiin hopea-
iårjáyksel1å. 3.)Taimikokeessa seurattj.in L5 viikon atuniini- ja
magãeËiumkåsittelyjen vaikutsuksia taimien kasvuun ja alkuaine-
koõstumukaeen. AI ,- Mg ja Ca analysoitiin aËomiabsorpt,íospektro-
fotometrillå, K tie¡<¡<iiotomet,rillå, P spektrofotometrillå ja N

Kj eldahl -menet,elmåI tå .

,Jo 48 tunnin alumiinikåsictely aikaansai muuÈoksia noin kymmenesså
proteiinissa. Proteiineja ilmèstyi lieåå, niiÈå katosi tai niiden
iraaråss¿i ilmeni muutõksia. nidempiaikainen korkea alumiini-
pitoisuus hidasti tai låhes pysåytÈi juuren kasl ¡n sekå muutti
Laimen alkuainekoostumusta; eÈenkin neulasten Mg- ja Ca-
pitoisuudet, laskivaÈ huomat,tavasti. Alumiinin vaikutukseE oLivat-kaikkien muutosten osalEa seÌvempiå, ja muuËoksets tapahtuivat
a1emmj.lla alumiinipitoisuuksilla, -rnikålÍ taimec eamanaikaisesti
kårsivät magnesium¡iuutteesta. Myös luonnossa alumiini saattaa håi-
ritå taimen kas'\ma ja kehitystå, mikåli maa¡l ravinneolosut¡teets
ovat taimen kannalta epåedul1iset.
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