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Un seuzill dispositiu en cambra tancada, ens ha permi's estudiar
el recanvi metabolic dels vegetals en funcio de la Hum. Es tracta

d'una campana, rigorosament closa, que conte un vegetal en
el seu interior. Conurnica amb la branca d'un manOmetre que ens ha
de registrar les variacions observades en el contingut gasps de la
campana.

Per tal d'esmorteir el millor possible les influencies de la tempe-
rature sobre el contingut aeri del recinte tancat, hem disposut d'una
segona campana d'igual magnitud i capacitat en relacin atnb I'altra
branca del barometre.

Aquest dispositiu, en diferencial, ens perniet atribuir tots els
canvis barometrics, a la presi^ncia de la pLinta que hi ha a l'interior
d'una de les campanes.

Esquematicanent es aixi:
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tlem fet les experiencies amb tres plantes diferents: Muscari

racernosuin, Alliunt sativwn, i finalment amb una cacthtcia que encara

experimentem.
D'aquestes experiencies es pot deduir que, sobre el recanvi de

gasos dels vegetals, la Hum to una forta influencia, i, en menor quan-

tia, tambe hi interve la tem- as-
peratura. 40-

Contra I'opinio corrent 31-

que la llum solar es mostra 2'-

privilegiadament activa prop !o-

del recanvi sintctic de la 's-
ro-

planta, nosaltres hem d'apor- s

tar el criteri que in Hum 0-
selectrica tambe es aprofita- -'0-

da per la fulla verda amb la -is-
mateixa sensibilitat.

Nosaltres, amb una il- _;o-

luminacio potent i excloent -JS-
sempre I'accio termica, hem n-
pogut registrar les matei- -Sa-
xes variations barometri- 9 ' ,i +t n + + +5 4 ,7 t8 ,9 20 tl t2

ques que a la Huni, 1 hem (irafica n."I -Curv,+ normal obtinguda amb el dispo-

arribat, per mitJ'i d'una sitiu de In figura I. Lcs abscises soil hares del dia,
les ordenades centimetres de pressih harometrica

lent convergent, fins gai-

rebe a ignalar I'accio solar, idhuc des del punt de vista quantitatiu.
Les variacions barometriques observades en el decurs del dia

tenien aquest aspecte.
Hens aqui la influencia d'ona radiacio artificial feta en el decurs

d'ona experiencia (grtfica n." 3).

Conclusions

I." - Les variacions metabuliques (lets vegetals son funcio

directa de la llum solar i de la temperatura.
2." - Les radiations que tenen influencia manifesta sobre aques-

tes variacions no s6n pas especifiques de la Hum solar. Es tracta de

longituds d'ona present en la Iluin artificial (electrica).

3." - Les nostres experiencies semblen demostrar que, ultra la

longitud d'ona A hi interve tamh^ la quantitat de llum.


