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O Life on Mars
In de film The Martian (2015) moet hoofdrolspeler 
Matt Damon zich 4 jaar lang op planeet Mars zien te 
redden voeden met slechts een zak aardappelen. 
Opgeleid als plantenbioloog onderzoekt hij met 
succes hoe hij in de schrale grond van Mars 
aardappelen kan telen. 
Je kunt een proef opzetten met Chinese kool 
op schrale (voedingsarme) zandgrond en meten 
welke verschillen je ziet als je groepen planten 
begiet met demiwater, pokon plantenvoeding 
of menselijke urine. In een potje plassen is niet 
nodig; je kunt urine ook kunstmatig maken in het 
scheikundelokaal. Zoek de samenstelling maar op. 
Of vermeng gedroogde koemestkorrels met zand. 
Check wel even hoelang een dag duurt op Mars…
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O Dag- en nacht verschil
Een plant groeit en ontwikkelt zich onder invloed 
van licht, maar heeft ook dagelijks een donkere 
periode nodig. ‘Fotoperiodiciteit’ is het verschijnsel 
dat planten in hun fysiologie reageren op de 
verschillen in seizoenen: ze kunnen waarnemen 
dat de daglengte verandert.
De etages van de Plant Rover Very Disco zijn 
voorzien van tijdschakelaars waarmee je in één 
ruimte verschillende seizoenen kunt simuleren. 
Zo kun je chrysanten (of andere planten) onder 
verschillende dag- & nachtritmes bestuderen.
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O Discoplanten 
Het proces van fotosynthese ken je: met de energie 
uit zonlicht zetten planten CO2 en water om in 
suiker en zuurstof. Meer licht betekent meestal 
meer opbrengst. Maar niet alleen de hoeveelheid 
licht doet er toe, ook de kleur (= golflengte) is 
belangrijk. 
Het zichtbare, witte zonlicht bestaat uit - letterlijk 
- alle kleuren van de regenboog. Planten hebben 
lichtsensoren die kleurverschillen waarnemen. 
Die sensoren spelen een rol in het proces van 
fotomorfogenese: het regulerende effect van licht 
op de groei, ontwikkeling en differentiatie van 
plantaardige cellen, weefsels en organen.
In de Plant Rover Very Disco kun je onderzoeken 
wat de invloed van de lichtkleur is op de vorm, 
kleur en bloei van planten.
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O Gestreste planten
Verzilting is de stijging van het zoutgehalte in de 
bodem. Op steeds meer plekken op de wereld 
wordt landbouwgrond onbruikbaar door allerlei 
menselijke invloeden. Verzilting vormt een bedrei- 
ging voor de teelt van voedsel. Planten hebben 
last van zout water; ze raken er gestrest van. 
Belangrijke processen in de plant functioneren 
dan niet meer en de groei hapert. 
In de Plant Rover Very Disco kun je groepen planten 
blootstellen aan verschillende zoutconcentraties 
en daarvan het effect bestuderen. Kijk dan niet 
alleen naar hele planten, maar bestudeer ook 
onder de microscoop wat er op celniveau gebeurt. 
Of ga ondergronds en bekijk hoe de wortels ‘zout 
ontwijken’.
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O Viraal gaan in paprika’s
Als een paprikaplant geïnfecteerd raakt met 
het mozaïekvirus, bijvoorbeeld doordat een 
bezoekende bladluis het virus overbrengt, ver-
spreidt dit virus zich razendsnel door de hele 
plant. Planten die met de bladeren tegen elkaar 
aan staan, kunnen elkaar infecteren. Zieke planten 
groeien niet meer, vervormen en zijn binnen een 
paar weken dood. Plantenveredelaars streven er 
naar om rassen te kruisen die niet vatbaar zijn 
voor virussen. Oftewel: de planten zijn resistent. 
In de Plant Rover Very Disco kun je bestuderen 
hoe de respons is van resistente paprikaplant, 
vergeleken met een vatbare plant. Met behulp van 
laboratoriumtechnieken kun je de verspreiding van 
het virus in een plant (of een groep planten) volgen.



V
E

R
Y

  
 D

IS
C

O “I think the biggest innovations of the twenty-first century 
will be at the intersection of biology and technology.

A new era is beginning”.

Steve Jobs (1955 - 2011)

De Plant Rover VERY DISCO daagt je uit om vraagstukken 
te onderzoeken op het snijvlak van plantenbiologie en 
technologie. Het is een mobiele kast met LED-verlichting 
waarin je experimenten met planten kunt uitvoeren.  

Middelbare scholen kunnen kosteloos een Plant Rover 
reserveren voor een periode van 8 tot 10 weken. 
Standaard wordt hij geleverd met twee LED-etages en 
een tijdschakelaar. Afhankelijk van de proefopzet zijn 
verschillende kleurcombinaties te maken met blauw, 
rood, verrood en / of wit licht. Ook plantmateriaal voor 
het experiment kan worden meegeleverd. Denk daarbij 
aan diverse soorten jonge kool- of slaplanten, stekken 
van chrysanten, paprika- of tomatenplanten, zaden of 
weefselkweekmateriaal. De Plant Rover wordt bij school 
afgeleverd en na afloop opgehaald.

Je krijgt er géén kant-en-klare proefopzet bij; jij bepaalt wat 
je wilt onderzoeken en je moet eerst zelf goed nadenken 
over de materialen en methode voor jouw proefopzet.  
Pas als de proefopzet is goedgekeurd door de leraar en / of 
de opdrachtgever, kun je met de Plant Rover aan de slag.  
En houd er rekening mee dat het een paar weken kan duren 
voor plantmateriaal beschikbaar is.

Neem voor informatie over beschikbaarheid contact op met: 

plantrover@seedvalley.nl 

of bel met Seed Valley: 088-123 7333.

De Plant Rover VERY DISCO is een project van Seed Valley en Greenport NHN, mede 
mogelijk gemaakt door de samenwerkende gemeentes in West-Friesland en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.


