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БІОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФРАКЦІОНУВАННЯ ТРИТІЮ ЖИВЦЯМИ ВЕРБИ БІЛОЇ

У модельному експерименті вивчено особливості перерозподілу водної форми тритію в закритій
екосистемі на основі свіжозрізаних живців верби білої (Salix alba L.)... (обсяг не менше 1800
символів)
Ключові слова: тритієва вода, свіжозрізані живці верби без коріння та листя, всмоктування через
перидерму, транспірація через перидерму, сік рослин, біокінетичні параметри.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними
завданнями. Як відомо, світло відіграє ключову роль у процесах фотосинтезу рослин, який
відбувається в листі [1, 2]. Але, крім нього, у рослинах відбуваються також й інші фізіологічні
процеси — рух соку, транспірація, міграція води та солей через стінки клітин тощо...
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A model experiment was carried out to study the peculiarities of redistribution of the aqueous form of
tritium in a closed ecosystem using freshly cut cuttings of white willow (Salix alba L.)...  (обсяг не менше
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