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AArrsseenniicc  UUppttaakkee  RReelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA  TTrreeaatteedd  LLuummbbeerr  bbyy    
FFlloorriiddaa  VVeeggeettaabbllee  CCrrooppss  

  
  
PPrroojjeecctt  LLeeaaddeerr::  AAzziizz  SShhiirraalliippoouurr,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrroonnoommyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa,,  
GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa  
  
  
  

Introduction 
  
  
UUnnttrreeaatteedd  lluummbbeerr  ccaann  bbee  ddeeccaayyeedd  aanndd  ddeessttrrooyyeedd  bbyy  iinnsseeccttss,,  ffuunnggii  aanndd  ootthheerr  
mmiiccrroooorrggaanniissmmss  wwhheenn  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ggrroouunndd  oorr  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  oouuttddoooorr  
eennvviirroonnmmeennttss..    TToo  pprreevveenntt  wwoooodd  ddeeccaayy  aanndd  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  ttoo  iinnccrreeaassee  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy,,  
cchheemmiiccaall  mmeetthhooddss  ooff  wwoooodd  pprreesseerrvvaattiioonn  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ppooppuullaarr  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  
6600  yyeeaarrss  ((SStteehhoouuwweerr,,  22000011))..    IInnoorrggaanniicc  wwaatteerrbboorrnnee  pprreesseerrvvaattiivveess,,  ssuucchh  aass  cchhrroommaatteedd  
ccooppppeerr  aarrsseennaattee  ((CCCCAA)),,  hhaavvee  pprroovveenn  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  pprrootteecctt  wwoooodd  ffrroomm  bbaacctteerriiaall,,  ffuunnggaall,,  
aanndd  iinnsseecctt  aattttaacckk  ((HHiinnggssttoonn  eett  aall..,,  22000011))..    CCooppppeerr  ((CCuu))  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ffuunnggiicciiddee,,  aarrsseenniicc  
((AAss))  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  iinnsseeccttiicciiddee,,  aanndd  cchhrroommiiuumm  ((CCrr))  sseerrvveess  ttoo  bbiinndd  cchheemmiiccaall  pprreesseerrvvaattiivvee  
ttoo  tthhee  wwoooodd..    IInn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CCCCAA  wwaass  uusseedd  oonn  mmoorree  tthhaann  9988%%  ooff  tthhee  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  1122,,339900,,660000  mm33  ((443377,,665577,,000000  fftt33))  ooff  wwoooodd  tthhaatt  wwaass  ttrreeaatteedd  iinn  11999900  ((LLeebbooww,,  
11999966,,  iinn  AAllaammggiirr,,  eett  aall,,  22000011))..    CChhrroommaatteedd  ccooppppeerr  aarrsseennaattee  iiss  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  wwaatteerr--
bboorrnn  wwoooodd  pprreesseerrvvaattiivvee  uusseedd  ttooddaayy..    TThhiiss  wwiiddeesspprreeaadd  uussee  ooff  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  hhaass  
iinnccrreeaasseedd  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ppoossssiibbllee  ddiissppoossaall  ooff  aarrsseenniicc  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ((KKeellssaallll  eett  aall..,,  
11999999;;  SSttiillwweellll  aanndd  GGoorrnnyy,,  11999977))..    
  
AArrsseenniicc  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  aass  aa  ccaarrcciinnooggeenn,,  aanndd  iittss  eelleevvaatteedd  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  aann  
eeccoossyysstteemm  iiss  ooff  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  ffoorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ((HHiinnggssttoonn  eett  aall..,,  
22000011;;  MMaa  eett  aall..,,  22000011))..  AArrsseenniicc  ccoonnttaammiinnaattiioonn  iinn  ssooiillss  rreessuullttss  ffrroomm  vvaarriioouuss  hhuummaann  
aaccttiivviittiieess  iinncclluuddiinngg  mmiilllliinngg,,  ccoommbbuussttiioonn,,  wwoooodd  pprreesseerrvvaattiioonn  aanndd  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonn..  
HHiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  iinnoorrggaanniicc  aarrsseenniicc  iinn  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  hhaass  bbeeeenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  sskkiinn  
ccaanncceerr  aanndd  ootthheerr  ddiissoorrddeerrss  ((UU..SS..  EEPPAA,,  11998888))..    SSeevveerraall  ssttuuddiieess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  
wwiitthh  hhiigghh  lleevveellss  ooff  aarrsseenniicc  ccaann  aallssoo  lleeaadd  ttoo  bbllaaddddeerr  aanndd  lluunngg  ccaanncceerr,,  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  
lliikkeellyy  ttoo  bbee  ffaattaall  ((AAbbeerrnnaatthhyy  eett  aall..,,  11999977;;  BBaattee  aanndd  SSmmiitthh,,  11999922;;  UU..SS..  EEPPAA,,  11998888))..  
IInnoorrggaanniicc  aarrsseenniicc,,  tthhee  ffoorrmm  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  ccaauussee  ccaanncceerr,,  iiss  aa  nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg  eelleemmeenntt  
iinn  tthhee  eeaarrtthh  ccrruusstt..    IIrrrriiggaattiioonn  aanndd  rraaiinnffaallll  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  rreelleeaassiinngg  
aarrsseenniicc  iinnttoo  ggrroouunndd  wwaatteerr  tthhaatt  ttrraavveellss  tthhrroouugghh  uunnddeerrggrroouunndd  rroocckkss  aanndd  ssooiill..    
  
TThhee  ppootteennttiiaall  ppaatthhwwaayyss  ffoorr  hhuummaann  eexxppoossuurree  ttoo  aarrsseenniicc  iinncclluuddee  pphhyyssiiccaall  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
ttrreeaatteedd  wwoooodd  ssuurrffaacceess,,  ffoolllloowweedd  bbyy  iinnggeessttiioonn  vviiaa  hhaanndd  ttoo  mmoouutthh,,  eexxppoossuurree  dduurriinngg  
ccoonnssttrruuccttiioonn  iinnvvoollvviinngg  iinnhhaallaattiioonn  ooff  ssaawwdduusstt  aanndd  iinnggeessttiioonn,,  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ppllaannttss  ggrroowwnn  
iinn  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  CCCCAA  wwoooodd  ((ssuucchh  aass  rraaiisseedd  bbeeddss,,  aarroouunndd  ddeecckkss  oorr  nneeaarr  ffeenncceess)),,  aanndd  bbyy  
eexxppoossuurree  ttoo  ccoonnttaammiinnaatteedd  ssooiill  wwhheerree  tthhee  aarrsseenniicc  ccoouulldd  bbee  ttaakkeenn  uupp  bbyy  eeddiibbllee  ppllaannttss..            
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EExxcceepptt  ffoorr  aa  ffeeww  ssttuuddiieess  iinncclluuddiinngg  DDaavviidd  SSttiillwweellll  aanndd  ccoo--wwoorrkkeerrss  ((ppeerrssoonnaall  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  CCoonnnneeccttiiccuutt  AAggrriiccuullttuurraall  EExxppeerriimmeenntt  SSttaattiioonn)),,  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
aabbssoorrppttiioonn  ooff  iinnoorrggaanniicc  aarrsseenniicc  bbyy  tthhee  eeddiibbllee  ppaarrttss  ooff  vveeggeettaabblleess  ggrroowwnn  iinn  rraaiisseedd  bbeeddss  oorr  
aarroouunndd  ddeecckkss  bbuuiilltt  wwiitthh  tthhee  CCCCAA  ttrreeaatteedd  wwoooodd  iiss  lliimmiitteedd..  
  
IInn  aa  pprreevviioouuss  ssttuuddyy  ((CCaaoo  eett  aall..,,  22000033)),,  wwee  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ccoommppoosstt  aanndd  
pphhoosspphhaattee  rroocckk  aammeennddmmeennttss  oonn  AAss  mmoobbiilliittyy  iinn  ssooiillss,,  aanndd  AAss  uuppttaakkee  bbyy  tthhee  
hhyyppeerraaccccuummuullaattoorr,,  CChhiinneessee  BBrraakkee  ffeerrnn..  TThhee  ffeerrnn  ppllaanntt  wwaass  ggrroowwnn  ffoorr  1122  wweeeekkss  iinn  aa  CCCCAA  
ccoonnttaammiinnaatteedd  ssooiill  aanndd  aann  AAss  ssppiikkeedd  ccoonnttaammiinnaatteedd  ssooiill  ((AASSCC)),,  wwhhiicchh  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  
pphhoosspphhaattee  rroocckk  ((11..55%%  bbyy  wweeiigghhtt)),,  ccoommppoosstteedd  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee,,  aanndd  ccoommppoosstteedd  
bbiioossoolliiddss..  PPhhoosspphhaattee  aammeennddmmeennttss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eennhhaanncceedd  ppllaanntt  aarrsseenniicc  uuppttaakkee  ffrroomm  ssooiillss..    
CCoommppoosstt  ttrreeaattmmeennttss  ffaacciilliittaatteedd  AAss  uuppttaakkee  ffrroomm  tthhee  CCCCAA  ssooiill,,  bbuutt  ddeeccrreeaasseedd  AAss  uuppttaakkee  
ffrroomm  tthhee  AASSCC  ssooiill..  RReeppllaacceemmeenntt  ooff  AAss  bbyy  PP  iinn  tthhee  ttwwoo  tteesstteedd  ssooiillss  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  
eennhhaanncceedd  AAss  uuppttaakkee  bbyy  pphhoosspphhaattee  aapppplliiccaattiioonn..  EElleevvaatteedd  AAss  uuppttaakkee  iinn  tthhee  ccoommppoosstt--ttrreeaatteedd  
CCCCAA  ssooiill  wwaass  rreellaatteedd  ttoo  AAss  ((VV))  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  mmoorree  aavvaaiillaabbllee  AAss  ((IIIIII))  oorr  oorrggaannoo--AAss..    
RReedduucceedd  AAss  uuppttaakkee  iinn  tthhee  AASSCC  ssooiill  wwaass  aattttrriibbuutteedd  ttoo  AAss  aaddssoorrppttiioonn  oonn  tthhee  ccoommppoosstt..    
  
CChhiinneessee  BBrraakkee  ttooookk  uupp  AAss  mmaaiinnllyy  ffrroomm  ffrraaccttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  FFee  aanndd  CCaa  iinn  tthhee  CCCCAA  
ssooiill  aanndd  eexxcchhaannggeeaabbllee  AAss  iinn  tthhee  AASSCC  ssooiill..  CCoommppoosstt  aanndd  pphhoosspphhaattee  aammeennddmmeennttss  
iinnccrreeaasseedd  AAss  lleeaacchhiinngg  ffrroomm  tthhee  CCCCAA  ssooiill  wwiitthhoouutt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  ppllaanntt,,  bbuutt  ddeeccrreeaasseedd  
wwhheenn  tthhee  ppllaanntt  wwaass  pprreesseenntt..  FFoorr  tthhee  AASSCC  ssooiill,,  bbootthh  ttrreeaattmmeennttss  rreedduucceedd  AAss  lleeaacchhiinngg  
rreeggaarrddlleess  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffeerrnn..      
  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  iinnvveessttiiggaattiioonn  aarree  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunnttss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  
ccaauussee  eeddiibbllee  ppllaannttss  ttoo  ttaakkee  uupp  aarrsseenniicc  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd..    
  
  

PPuurrppoossee  
  
TThhiiss  iiss  aa  tthhrreeee--yyeeaarr  pprroojjeecctt  aanndd  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  eexxppeerriimmeennttaall  ddaattaa  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  
ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  ppoossssiibbllee  eexxppoossuurree  ttoo  aarrsseenniicc  ffrroomm  ggaarrddeenniinngg  uussee  ooff  CCCCAA--ttrreeaatteedd  
lluummbbeerr..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  eeffffeecctt  ooff  CCCCAA--ttrreeaatteedd  lluummbbeerrss  uusseedd  ttoo  ccoonnssttrruucctt  rraaiisseedd  ggaarrddeenn  
bbeeddss  oorr  ffeenncceess  bbyy  hhoommeeoowwnneerrss  ggrroowwiinngg  vveeggeettaabblleess  iinn  tthhoossee  bbeeddss  oorr  cclloossee  ttoo  tthhoossee  ffeenncceess  
iiss  bbeeiinngg  iinnvveessttiiggaatteedd  uunnddeerr  FFlloorriiddaa''ss  cclliimmaattee  aanndd  ssooiill  ccoonnddiittiioonnss..    TThhee  ffiinnaall  rreessuullttss  ccoouulldd  
bbee  uusseedd  ttoo  ddeevveelloopp  aann  eexxppoossuurree  mmooddeell  ffoorr  tthhee  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  uussee  ooff  CCCCAA  iinn  aa  
ggaarrddeenn  eennvviirroonnmmeenntt..  
  
  
SSppeecciiaall  ttaasskkss::  
  
11..  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  uuppttaakkee  ooff  AAss  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  bbyy  ggaarrddeenn  ppllaannttss  iinn  

tteesstt  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  ggrreeeennhhoouussee..  
  
22..  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  uuppttaakkee  ooff  AAss  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  bbyy  ggaarrddeenn  ppllaannttss  iinn  

rraaiisseedd  ggaarrddeenn  bbeeddss  uunnddeerr  ffiieelldd  ccoonnddiittiioonnss..  
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33..                EEvvaalluuaattee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ccoommppoosstteedd  mmaatteerriiaall,,  pphhoosspphhaattee  rroocckk  aanndd  iirroonn  ooxxiiddee  ((FFee22  OO33))    
          AAddddiittiivveess  oonn  uuppttaakkee  ooff  iinnoorrggaanniicc  aarrsseenniicc  bbyy  eeddiibbllee  vveeggeettaabblleess  
  

  

WWOORRKK  AACCCCOOMMPPLLIISSHHEEDD  DDUURRIINNGG  TTHHEE  FFIIRRSSTT  YYEEAARR::  

TTaasskk  oonnee  aanndd  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttaasskk  ttwwoo  wweerree  ccoommpplleetteedd  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd::  
    

  
MMeetthhooddoollooggyy

  
TTaasskk  11..    DDeetteerrmmiinnee  tthhee  uuppttaakkee  ooff  AArrsseenniicc  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  bbyy  
ggaarrddeenn  ppllaannttss  iinn  tteesstt  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  ggrreeeennhhoouussee..    
          

TThhiiss  ttaasskk  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinnvvoollvveedd  ggrroowwiinngg  lleeaaff  lleettttuuccee,,  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  aanndd  ccaarrrroott  iinn  aa  
tteemmppeerraattuurree--ccoonnttrroolllleedd  ggrreeeennhhoouussee  ssttaarrtteedd  oonn  1100//2288//0033  iinn  GGaaiinneessvviillllee..    TThheessee  ppllaannttss  wweerree  
sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  lleettttuuccee  iiss  aa  ggoooodd  iinnddiiccaattoorr  ffoorr  tthhee  AAss  uuppttaakkee  aanndd  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  ccaann  aabbssoorrbb  
hhiigghheerr  qquuaannttiittiieess  ooff  AAss  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  vveeggeettaabblleess..  CCaarrrroott  wwaass  sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  tthhee  
eeddiibbllee  ppaarrtt  iiss  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssooiill..    PPllaanntt  sseeeeddss  wweerree  ggeerrmmiinnaatteedd  iinn  pplluuggss  ooff  ggrroowwtthh  
mmeeddiiaa  iinn  sseeeeddlliinngg  ppoott  ttrraayyss..    TThhee  ggrroowwtthh  mmeeddiiaa  wwaass  ccoonnssiisstteedd  ooff  5500%%  ppeeaatt  mmoossss,,  2255%%  
vveerrmmiiccuulliittee,,  aanndd  %%2255  ppeerrlliittee..    TTwwoo  wweeeekkss  aafftteerr  ggeerrmmiinnaattiioonn,,  uunniiffoorrmm  sseeeeddlliinnggss  wweerree  
ttrraannssppllaanntteedd  ttoo  ttwwoo  sseerriieess  ooff  ssmmaallll  ppoottss  ((mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss))  aanndd  55--1100mmLL  1155--3300--1155  MMiirraaccllee  
GGrrooww  ffeerrttiilliizzeerr  aapppplliieedd  ttoo  ttrraayyss  ppeerriiooddiiccaallllyy..    WWaatteerr  wwaass  bbeeiinngg  aaddddeedd  wwhheenn  nneeeeddeedd  ((eevveerryy  
22  oorr  33  ddaayyss))..    UUnniiffoorrmm  sseeeeddlliinnggss  ((aabboouutt  55  ccmm  ttaallll))  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ttwwoo  sseerriieess  ooff  ppoottss::  
  

AA..  TThhee  ffiirrsstt  sseerriieess  wwaass  ccoonnssiisstteedd  ooff  ssmmaallll  ppoottss  ((33xx22  iinncchheess))  mmaaddee  ffrroomm  33//88--iinncchh  
ddiiaammeetteerr  CCCCAA  wwoooodd..    TThhee  ssooiill  ffoorr  tthhee  ppoottss  iinn  tthhiiss  sseerriieess  aanndd  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  
ccoonnttrroollss  wweerree  ccoolllleecctteedd  aatt  aabboouutt  113355--ccmm  ddiissttaannccee  ffrroomm  aa  1100--yyeeaarr--oolldd  CCCCAA--
ttrreeaatteedd  ffeennccee..    TThhee  AAss  ssoouurrccee  iiss  ffrroomm  tthhee  lleeaacchhiinngg  ooff  CCCCAA  pprreesseerrvvaattiivveess  iinn  
wwoooodd..    

  
BB..    TThhee  sseeccoonndd  sseerriieess  ccoonnssiisstteedd  ooff  ppoottss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  sseerriieess  eexxcceepptt  tthhaatt  tthheeyy          

WWeerree  mmaaddee  ffrroomm  rreegguullaarr  wwoooodd  ((nnoonn--ttrreeaatteedd))..    TThhee  ssooiill  ffoorr  tthhiiss  sseerriieess  wwaass  
ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  ttoopp  66  iinncchheess  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ssaammee  ffeennccee  
uusseedd  iinn  ppaarrtt  AA::      

  
11..  FFrroomm  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  aa  CCCCAA--ttrreeaatteedd  ffeennccee  ((00  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee)),,  
22..  1155  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee,,  
33..  3300  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee,,    
44..  4455  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee,,    
55..  6600  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee..  

  
SSooiill  ffrroomm  eeaacchh  ddiissttaannccee  wwaass  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  44  ppoottss  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  eeaacchh  vveeggeettaabbllee  
ttyyppee..    AAllssoo,,  ppoorrttiioonnss  ooff  ssooiillss  wwhhiicchh  wweerree  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ddiissttaanncceess  
ffrroomm  tthhee  ffeennccee  wweerree  ccoolllleecctteedd  ffoorr  tthhee  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  AAss  ccoonntteenntt..    TThhee  vveeggeettaabblleess  
wweerree  hhaarrvveesstteedd  oonn  11//1199//0044..    TThheeyy  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ppaappeerr  bbaaggss  aanndd  ddrriieedd  iinn  aa  
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ddrriieerr  wwiitthh  7755oo  CC  tteemmppeerraattuurree  ffoorr  44  ddaayyss..    AAfftteerr  ddrryyiinngg,,  tthhee  ppllaannttss  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  
ttoo  llaabboorraattoorryy  aanndd  ggrriinnddeedd  iinn  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  AAss  ccoonntteenntt..      

  
    TTaasskk  22..      DDeetteerrmmiinnee  tthhee  uuppttaakkee  ooff  AArrsseenniicc  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  bbyy        
          ggaarrddeenn  ppllaannttss  iinn  rraaiisseedd  ggaarrddeenn  bbeeddss  uunnddeerr  ffiieelldd  ccoonnddiittiioonnss..  

              
TThhee  eexxppeerriimmeennttaall  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhiiss  ttaasskk  wweerree  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ffiieelldd..  TTwwoo  ssiitteess  
wweerree  cchhoosseenn..    OOnnee  iiss  llooccaatteedd  iinn  GGaaiinneessvviillllee  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorriiddaa--AAggrroonnoommyy  
FFiieelldd))  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  oonnee  iiss  iinn  tthhee  PPaallmm  BBeeaacchh  aarreeaa  ((CCooookk  LLuummbbeerr  FFiieelldd))..    TThhee  
eexxppeerriimmeennttaall  ddeessiiggnn  wwaass  aass  ffoolllloowwss::  

  
  TTuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleeaaff  LLeettttuuccee,,  ccaarrrroott  aanndd  bbrrooccccoollii  wweerree  ppllaanntteedd  iinn  GGaaiinneessvviillllee  

oonn1100//2299//0033,,  aanndd  PPaallmm  BBeeaacchh  ssiitteess  oonn  1100//3311//0033..    TThhee  sseeeeddlliinnggss  ffrroomm  tthheessee  ccrrooppss  
wweerree  pprreeppaarreedd  iinn  aa  mmaannnneerr  ddeessccrriibbeedd  iinn  TTaasskk  11..  VVeeggeettaabblleess  wweerree  ggrroowwnn  nneeaarr  CCCCAA  
wwoooodd  iinn  ccoonnddiittiioonnss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ooff  ccoommmmoonnllyy  eemmppllooyyeedd  iinn  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  
ggaarrddeennss..    TThhee  ddeessiiggnn  ooff  tthheessee  tteesstt  bbeeddss  iiss  aa  mmooddiiffiieedd  vveerrssiioonn  ((FFiigg..11))  ooff  tthhee  ddeessiiggnn  
ddeessccrriibbeedd  bbyy  DDaavviidd  SSttiillwweellll  ((ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  MMaarrcchh  1133,,  22000033))..  

  
                                                          RReegguullaarr  WWoooodd                                                                        CCCCAA  WWOOOODD                                        

1133  
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                                                                          RReegguullaarr  WWoooodd                              CCCCAA  WWOOOODD                                
  
                                  6600              4455              3300              1155  

  112200  ccmm  112200  ccmm  

  
                                                                                                                                                              ((FFiigg..  11))  
  
  
VVeeggeettaabbllee  ccrrooppss  wweerree  ggrroowwnn  eeiitthheerr  wwiitthh  CCCCAA  wwoooodd  oonn  aallll  ffoouurr  ssiiddeess  iinn  3300xx3300  ccmm  ssqquuaarreess  
((FFiigg..11,,  ##  11--1166)),,  oorr  tthhee  uuppttaakkee  wwaass  mmeeaassuurreedd  iinn  tthhee  aattttaacchheedd  rreegguullaarr  wwoooodd  sseeccttiioonn  aass  aa  
ffuunnccttiioonn  ooff  ddiissttaannccee  ((1155,,  3300,,  4455,,  6600  --ccmm))  ffrroomm  tthhee  CCCCAA  wwoooodd  ((FFiigg..  11))..    AAllll  mmaaiinntteennaannccee  
pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  ppllaannttss  aarree  tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  iinn  tthhee  TTaasskk  11..      

  
TThhee  vveeggeettaabblleess  ggrroowwnn  iinn  GGaaiinneessvviillllee  wweerree  hhaarrvveesstteedd  oonn  11//1133//0044,,  aanndd  tthhoossee  ooff  PPaallmm  BBeeaacchh  
wweerree  hhaarrvveesstteedd  oonn  11//1155//0044..    TThheeyy  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  ppaappeerr  bbaaggss  aanndd  ddrriieedd  iinn  aa  ddrriieerr  wwiitthh  
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7755oo  CC  ffoorr  44  ddaayyss..    AAfftteerr  ddrryyiinngg,,  tthhee  ppllaannttss  wweerree  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  llaabboorraattoorryy  aanndd  ggrriinnddeedd  iinn  
pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  AAss  ccoonntteenntt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..      
  
  
  

RReessuullttss  ooff  GGaaiinneessvviillllee  EExxppeerriimmeennttss  
  
TTaasskk  II..  GGrreeeennhhoouussee  RReessuullttss  
  
GGrreeeennhhoouussee  eexxppeerriimmeenntt  ccoonnssiisstteedd  ooff  ttwwoo  sseerriieess::  
  
AA..    TThhiiss  ttaasskk  iinncclluuddeess  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  uuppttaakkee  ooff  AArrsseenniicc  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  
wwoooodd  bbyy  vveeggeettaabblleess  iinn  tteesstt  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  ffiirrsstt  sseerriieess::    TThhee  AAss  ssoouurrccee  iiss  ffrroomm  tthhee  
lleeaacchhiinngg  ooff  CCCCAA  pprreesseerrvvaattiivveess  iinn  wwoooodd..  TThhee  ssooiillss  ffoorr  aallll  ppoottss  wweerree  ttaakkeenn  ffrroomm  113355  ccmm  
ffrroomm  aa  ffeennccee  wwiitthh  AAss  ccoonntteenntt  ooff  11..3333  mmgg//kkgg  ((TTaabbllee  11AA))..      
  
  

TTaabbllee  11AA..  AArrsseenniicc  CCoonntteennttss  iinn  SSooiillss  ffrroomm  DDiiffffeerreenntt  DDiissttaanncceess  ffrroomm  aa  CCCCAA--FFeennccee  
  

DDiissttaannccee  FFrroomm  tthhee  FFeennccee  
((ccmm))  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  
((mmgg//kkgg))  

00  3311..2200  
1155  2288..3300  
3300  1111..4400  
4455  77..4444  
6600  66..0044  
113355  11..3333  

  
  
TThhee  rreessuullttss  ooff  AAss  ccoonntteennttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppllaannttss  ppaarrttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  11BB..    AArrsseenniicc  
uuppttaakkee  bbyy  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  wwaass  hhiigghheerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  ccaarrrroott  rroooottss  aanndd  lleeaavveess..    
IInn  bbootthh  ccrrooppss  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  rroooottss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  lleeaavveess..    HHoowweevveerr,,  AAss  
ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  lleettttuuccee  lleeaavveess  wwaass  tthhee  hhiigghheesstt  aammoonngg  aallll  tthhrreeee  ccrrooppss  ((TTaabbllee  11BB))..    TThhee  
hhiigghh  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  tthheessee  sseerriieess  iiss  dduuee  ttoo  cclloosseenneessss  ooff  tthhee  ppllaanntt  rroooottss  ttoo  CCCCAA--ttrreeaatteedd  
wwooooddss  ffrroomm  44  ssiiddeess  iinn  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss..  
  
  
  
  

  
TTaabbllee  11BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  DDiiffffeerreenntt  VVeeggeettaabbllee  PPaarrttss  GGrroowwnn  iinn  SSooiillss  TTaakkeenn  
ffrroomm  113355  ccmm  DDiissttaannccee  ooff  aa  CCCCAA--TTrreeaatteedd  FFeennccee  PPllaacceedd  iinn  SSmmaallll  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  
ffrroomm  CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss∗∗  
  

CCrroopp  TTyyppee  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  
((mmgg//kkgg))  
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RRoooottss  LLeeaavveess  
TTuurrnniipp  GGrreeeenn  44..99  22..77  

LLeettttuuccee  --  66..88  
CCaarrrroott  11..66  11..22  

    ∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  
  
BB..  TThhee  sseeccoonndd  sseerriieess  ccoonnssiisstteedd  ooff  ppoottss  ssiimmiillaarr  ttoo  ppaarrtt  AA  eexxcceepptt  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  mmaaddee  ffrroomm  
rreegguullaarr  wwoooodd  ((nnoonn--CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd))..    TThhee  ssooiillss  ffoorr  tthhiiss  sseerriieess  wweerree  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  
ttoopp  66  iinncchheess  ooff  vvaarriioouuss  ddiissttaanncceess  ooff  aa  CCCCAA--ttrreeaatteedd  ffeennccee..    TTuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleettttuuccee  aanndd  ccaarrrroott  
vveeggeettaabblleess  wweerree  uusseedd  iinn  tthhiiss  ppaarrtt..    AArrsseenniicc  ccoonntteennttss  ooff  ssooiillss  aatt  ddiiffffeerreenntt  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  
ffeennccee  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  11AA..    SSooiill  aarrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonn  wwaass  tthhee  hhiigghheesstt  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  
tthhee  ffeennccee  ((00  ccmm  ddiissttaannccee))..    CCoonncceennttrraattiioonn  ooff  AAss  ggrraadduuaallllyy  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  
ffeennccee  ((TTaabbllee  11AA))..  

  
UUppttaakkeess  ooff  AAss  bbyy  vvaarriioouuss  vveeggeettaabblleess  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  wweerree  aass  
ffoolllloowwss::    
          
TTuurrnniipp  GGrreeeenn  
  
AArrsseenniicc  uuppttaakkee  aanndd  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  ppllaannttss  aarree  sshhoowwnn  iinn  
TTaabbllee  22..    AArrsseenniicc  ccoonntteennttss  iinn  rroooottss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  lleeaavveess  ooff  tthhee  ccrrooppss  ggrroowwnn  iinn  mmiinnii  
rraaiisseedd  bbeeddss  wwiitthh  ssooiillss  ffrroomm  aallll  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  CCCCAA  ffeennccee..    PPllaannttss  ggrroowwnn  iinn  mmiinnii  
rraaiisseedd  bbeeddss  wwiitthh  ssooiillss  ffrroomm  uunnddeerr  tthhee  ffeennccee  ((00  ccmm))  hhaadd  mmaaxxiimmuumm  AAss  ccoonncceennttrraattiioonn  tthhaann  
tthhoossee  ggrroowwnn  iinn  ssooiillss  ffrroomm  ootthheerr  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  ((TTaabbllee  22))..    AArrsseenniicc  
ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  ppllaanntt  ttiissssuueess  ggrraadduuaallllyy  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ffeennccee..      
  
TTaabbllee  22..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  TTuurrnniipp  GGrreeeenn  GGrroowwnn  iinn  SSooiillss        
ffrroomm  VVaarriioouuss  DDiissttaanncceess  ooff  aa  CCCCAA--TTrreeaatteedd  FFeennccee  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  FFrroomm  tthhee  FFeennccee  

                              ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  
00  66..0000  33..9900  
1155    11..3300  11..0000  
3300  00..9900  00..5500  
4455  00..5500  00..2200  
6600  00..4400  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

LLeettttuuccee  
  
AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonn  wwaass  tthhee  hhiigghheesstt  iinn  tthhee  lleeaavveess  ooff  lleettttuuccee  ggrroowwnn  iinn  ssooiillss  ffrroomm  tthhee  00  
ccmm  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  ((ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  tthhee  ffeennccee))..    AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  lleettttuuccee  
lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  ssooiill  1155  ccmm  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  wwaass  ssttiillll  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  ((22..44  mmgg//kkgg))..    
CCoonncceennttrraattiioonnss  ooff  AAss  iinn  lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  ssooiillss  ffrroomm  ffuurrtthheerr  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  wwaass  
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mmuucchh  lloowweerr  ((TTaabbllee  33))..  IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  AAss  uuppttaakkee  
bbyy  lleettttuuccee  ppllaanntt  aanndd  tthhee  ssooiill  AAss  ccoonntteenntt  ((TTaabbllee  33))..  
  
TTaabbllee  33..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  LLeettttuuccee  LLeeaavveess  GGrroowwnn  iinn  SSooiillss  TTaakkeenn  ffrroomm  VVaarriioouuss  
DDiissttaanncceess  ooff  aa  CCCCAA--TTrreeaatteedd  FFeennccee  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  
  

DDiissttaannccee  FFrroomm  tthhee  FFeennccee  
((ccmm))  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    
((mmgg//kkgg))  

00  
1155  
3300  
4455  
6600  

55..7700  
22..4400  
00..5500  
00..3300  
00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

CCaarrrroott  
  
CCaarrrroott  rroooottss  ggrroowwnn  iinn  ssooiillss  ffrroomm  aallll  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  ffeennccee  wweerree  hhiigghheerr  iinn  AAss  
ccoonntteennttss  tthhaann  tthhoossee  ooff  tthhee  sshhoooottss  ((TTaabbllee  44))..    AAggaaiinn,,  bbootthh  rroooottss  aanndd  sshhoooottss  ooff  ppllaannttss  
ggrroowwnn  iinn  ssooiillss  ttaakkeenn  ffrroomm  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  tthhee  ffeennccee  ((00  ccmm  ddiissttaannccee))  wweerree  mmuucchh  hhiigghheerr  
iinn  AAss  ccoonntteenntt  tthhaann  tthhee  ootthheerrss..  

  
TTaabbllee..  44..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  CCaarrrroottss  GGrroowwnn  iinn  SSooiillss  ffrroomm  
VVaarriioouuss  DDiissttaanncceess  ooff  aa  CCCCAA--TTrreeaatteedd  FFeennccee  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  FFrroomm  tthhee  FFeennccee  

                              ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  
00  33..9900  33..1100  
1155    00..9900  00..7700  
3300  00..4400  00..3300  
4455  00..4400  00..3300  
6600  00..3300  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

  
Task 2 Field Results: 
 
TThhiiss  ttaasskk  iinncclluuddeess  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  AAss  uuppttaakkee  rreelleeaasseedd  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  bbyy    
ggaarrddeenn  vveeggeettaabblleess  iinn  rraaiisseedd  ggaarrddeenn  bbeeddss  uunnddeerr  ffiieelldd  ccoonnddiittiioonnss  ((FFiigg..11))..    IInn  tthhee  ffiieelldd    
eexxppeerriimmeenntt,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ttuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleettttuuccee  aanndd  ccaarrrroott,,  bbrrooccccoollii  wwaass  aallssoo  iinncclluuddeedd..    
AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  ssooiill  iinn  tthhee  ffiieelldd  eexxppeerriimmeenntt  wwaass  00..77  mmgg//kkgg..    TThhee  rreessuullttss  ooff  AAss    
uuppttaakkee  bbyy  ddiiffffeerreenntt  vveeggeettaabblleess  wweerree  aass  ffoolllloowwss::  
  
TTuurrnniipp  GGrreeeenn  
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TThhee  aavveerraaggee  AAss  ccoonntteenntt  iinn  rroooottss  aanndd  sshhoooottss  ooff  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  ggaarrddeenn  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  tthhee  
ffiieelldd  wwaass  lloowweerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  ggrreeeenn  hhoouussee  eexxppeerriimmeenntt..    TThhiiss  iiss  
pprroobbaabbllyy  bbeeccaauussee  CCCCAA--  ttrreeaatteedd  wwooooddss  iinn  mmiinnii  rraaiisseedd  bbeeddss  aarree  cclloosseerr  ttoo  ppllaannttss  tthhaann  tthhoossee  
iinn  tthhee  ffiieelldd..  AAvveerraaggee  uuppttaakkee  ffoorr  rroooottss  wwaass  11..00  mmgg//kkgg  aanndd  ffoorr  tthhee  lleeaavveess  wwaass  00..88  mmgg//kkgg  
((TTaabbllee  55AA))..    
          
TTaabbllee  55AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  TTuurrnniipp  GGrreeeenn  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  
BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  PPlloott  NNuummbbeerr  
RRoooottss  LLeeaavveess  

11--44  11..1100  00..9900  
55--88  00..9900  00..7700  
99--1122  11..0000  00..8800  
1133--1166  11..0000  00..8800  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  

AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  tthhee  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  rraaiisseedd  bbeeddss  mmaaddee  ffrroomm  
nnoonn--ttrreeaatteedd  wwooooddss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  ppaarrtt  AA  wwaass  mmiinniimmaall  aatt  aallll  ddiissttaanncceess  ffrroomm  tthhee  CCCCAA--
ttrreeaatteedd  wwoooodd  ssiiddee  ooff  tthhee  AA  ppaarrtt  ((TTaabbllee  55BB))..    TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  1155  
ccmm  ffrroomm  tthhee  ttrreeaatteedd  ssiiddee  aarree  oonnllyy  eexxppoosseedd  ttoo  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  ffrroomm  oonnee  ssiiddee..    OOtthheerr  
ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  ffuurrtthheerr  ddiissttaanncceess  wweerree  lleessss  eexxppoosseedd  ttoo  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  aanndd  hhaadd  
mmiinniimmaall  AAss  ccoonntteenntt  ((TTaabbllee  55BB))..  
  
TTaabbllee  55BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  TTuurrnniipp  GGrreeeenn  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  
BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  NNoonn--TTrreeaatteedd  WWoooodd  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  

1155  00..3300  00..2200  
3300  00..2200  00..2200  
4455  00..2200  00..2200  
6600  00..2200  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  
LLeettttuuccee  LLeeaavveess  

  
AAvveerraaggee  AAss  ccoonntteenntt  ooff  lleettttuuccee  lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  ffiieelldd  rraaiisseedd  bbeeddss  wwaass  00..7755  mmgg//kkgg..    TThhiiss  
ccoonncceennttrraattiioonn  iiss  mmuucchh  lleessss  tthhaann  tthhee  AAss  ccoonntteenntt  iinn  lleettttuuccee  lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  ggrreeeennhhoouussee  mmiinnii  
rraaiisseedd  bbeeddss  ((TTaabbllee  66AA))..    AAggaaiinn,,  ssiizzee  ooff  tthhee  rraaiisseedd  bbeeddss  aanndd  tthhee  ddiissttaannccee  ooff  tthhee  ppllaannttss  ffrroomm  
tthhee  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwooooddss  ccoouulldd  bbee  tthhee  mmaaiinn  ffaaccttoorr..    
  
TTaabbllee  66AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  LLeettttuuccee  LLeeaavveess  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  
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PPlloott  NNuummbbeerr  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    
((mmgg//kkgg))  

11--44  00..8800  
55--88  00..7700  
99--1122  00..7700  
1133--1166  00..8800  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  
AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  tthhee  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  wwaass  mmiinniimmaall  aatt  aallll  ddiissttaanncceess  ((TTaabbllee  55BB))..  
  
TTaabbllee  66BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  LLeettttuuccee  LLeeaavveess  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  

  
  

DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
1155  00..2200  
3300  00..2200  
4455  00..2200  
6600  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  
CCaarrrroottss  
  
AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  rroooottss  aanndd  sshhoooottss  ooff  ccaarrrroottss  rraannggeedd  ffrroomm  00..55  ttoo  00..77  ((TTaabbllee  77AA))..    
AAggaaiinn,,  tthheessee  ccoonncceennttrraattiioonnss  wweerree  lloowweerr  tthhaann  AAss  ccoonntteennttss  iinn  tthhoossee  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  mmiinnii  
rraaiisseedd  bbeeddss..  LLiikkee  ttuurrnniipp  ggrreeeenn,,  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  rroooottss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  lleeaavveess..    
  
TTaabbllee  77AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  CCaarrrroott  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  
MMaaddee  ffrroomm  CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  PPlloott  NNuummbbeerr  
RRoooottss  LLeeaavveess  

11--44  00..6600  00..5500  
55--88  00..7700  00..6600  
99--1122  00..7700  00..6600  
1133--1166  00..6600  00..5500  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  
LLiikkee  tthhee  ootthheerr  ccrrooppss,,  aarrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  tthhee  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  
BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  wwaass  mmiinniimmaall  ((TTaabbllee  77BB))..  
  
TTaabbllee  77BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  CCaarrrroott  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  
MMaaddee  ffrroomm  NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  
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AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  

1155  00..3300  00..2200  
3300  00..2200  00..2200  
4455  00..2200  00..2200  
6600  00..2200  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  
BBrrooccccoollii  
  
AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  bbrrooccccoollii  hheeaaddss  wwaass  oonnllyy  00..22  mmgg//kkgg  iinn  aallll  pplloottss..    TThheessee  ccoonncceennttrraattiioonnss  
wweerree  tthhee  lloowweesstt  aammoonngg  aallll  eeaattaabbllee  ppaarrttss  ooff  ppllaannttss  tteesstteedd  iinn  tthheessee  eexxppeerriimmeennttss  ((TTaabbllee  88AA))..      
AAppppaarreennttllyy,,  bbrrooccccoollii  aabbssoorrbbss  lloowweerr  AAss  iinn  iittss  ttiissssuueess  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  ootthheerr  ccrrooppss  uusseedd  iinn  
tthheessee  eexxppeerriimmeennttss..  
  
TTaabbllee  88AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  BBrrooccccoollii  HHeeaadd  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  GGaaiinneessvviillllee,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
PPlloott  NNuummbbeerr  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
11--44  00..2200  
55--88  00..2200  
99--1122  00..2200  
1133--1166  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  
AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  bbrrooccccoollii  hheeaaddss  ggrroowwnn  iinn  rraaiisseedd  bbeeddss  mmaaddee  ffrroomm  nnoonn--ttrreeaatteedd  wwooooddss  
AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  wwaass  mmiinniimmaall  ((TTaabbllee  88BB))..  
  
TTaabbllee  88BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  BBrrooccccoollii  HHeeaaddss  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  

  
  

DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
1155  00..2200  
3300  00..2200  
4455  00..2200  
6600  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

RReessuullttss  ooff  PPaallmm  BBeeaacchh  EExxppeerriimmeennttss  
  
TTuurrnniipp  GGrreeeenn  
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AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  ggrroowwnn  iinn  ggaarrddeenn  rraaiisseedd  bbeeddss  iinn  
PPaallmm  BBeeaacchh  FFlloorriiddaa  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  99AA..    AArrsseenniicc  ccoonntteennttss  iinn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ooff  
ttuurrnniipp  ggrreeeenn  iinn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  ffoolllloowweedd  tthhee  ssaammee  ppaatttteerrnnss  aass  tthhoossee  ppllaanntteedd  iinn  
GGaaiinneessvviillllee..    HHoowweevveerr,,  tthhee  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  ppllaannttss  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  
tthhoossee  ooff  GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabblleess  99AA  aanndd  55AA))..    SSiinnccee  ssooiill  ttyyppeess  iinn  bbootthh  ppllaacceess  wweerree  ssaannddyy  ssooiill  
bbuutt  AAss  ccoonntteenntt  ooff  PPaallmm  BBeeaacchh  ssooiill  wwaass  hhiigghheerr  ((00..77  mmgg//kkgg  iinn  GGaaiinneessvviillllee  vvss..  11..33mmgg//kkgg  iinn  
PPaallmm  bbeeaacchh)),,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  ssooiill  AAss  ccoonncceennttrraattiioonn  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  
ffaaccttoorr  ffoorr  tthhiiss  ddiiffffeerreennccee..    OOtthheerr  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  tthhee  aammoouunntt  ooff  rraaiinnffaallll  ttoo  rreemmoovvee  AAss  ffrroomm  
tthhee  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  iinn  rraaiissee  bbeeddss  aanndd  tthhee  tteemmppeerraattuurree  eeffffeecctt  oonn  ppllaanntt  ggrroowwtthh  ccoouulldd  bbee  
iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss..    AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  ooff  GGaaiinneessvviillllee  aanndd  PPaallmm  BBeeaacchh  wwaass  
nnoott  aa  ffaaccttoorr  ssiinnccee  AAss  ccoonntteenntt  iinn  bbootthh  wwaatteerr  wwaass  <<55  µµ//kkgg..  
  
TTaabbllee  99AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  TTuurrnniipp  GGrreeeenn  GGrroowwnn  iinn  GGaarrddeenn  
RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh,,  FFlloorriiddaa∗∗  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  PPlloott  NNuummbbeerr  
RRoooottss  LLeeaavveess  

11--44  11..3300  11..0000  
55--88  11..2200  00..9900  
99--1122  11..3300  11..0000  
1133--1166  11..4400  11..1100  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  

AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  rraaiisseedd  bbeeddss  mmaaddee  ffrroomm  
nnoonn--ttrreeaatteedd  wwooooddss  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  99BB..    PPaallmm  BBeeaacchh  ppllaannttss  
ggrreeww  cclloosseerr  ttoo  ttrreeaatteedd  wwoooodd  ooff  ppaarrtt  AA  hhaadd  hhiigghheerr  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  tthhaann  tthhee  ssiimmiillaarr  
ppllaannttss  ggrreeww  iinn  GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabbllee  99BB  aanndd  66BB))..    HHoowweevveerr,,  AAss  ccoonntteennttss  iinn  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  
ffuurrtthheerr  tthhaann  3300  ccmm  ffrroomm  tthhee  ppaarrtt  AA  wweerree  mmiinniimmaall..  

  
TTaabbllee  99BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  TTuurrnniipp  GGrreeeenn  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd    
BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  

1155  00..5500  00..3300  
3300  00..33  00..2200  
4455  00..2200  00..2200  
6600  00..2200  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

  
  

LLeettttuuccee  LLeeaavveess  
  
AArrsseenniicc  ccoonntteennttss  iinn  lleettttuuccee  lleeaavveess  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1100  AA..    AAggaaiinn,,  
AAss  ccoonntteennttss  iinn  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  ssiimmiillaarr  ppllaannttss  ggrreeww  iinn  
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GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabblleess  1100AA  aanndd  66AA))..    SSiimmiillaarr  rreeaassoonnss  uusseedd  ffoorr  hhiigghheerr  AAss  ccoonntteenntt  iinn  ttuurrnniipp  
ggrreeeenn  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  lleettttuuccee  lleeaavveess  ttoooo..  
    
TTaabbllee  1100AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  LLeettttuuccee  LLeeaavveess  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
PPlloott  NNuummbbeerr  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
11--44  11..1100  
55--88  11..0000  
99--1122  00..9900  
1133--1166  00..9900  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  
  
LLiikkee  tthhee  ttuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleettttuuccee  lleeaavveess  ooff  ppllaannttss  ggrroowwnn  cclloosseerr  ttoo  CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  ooff  ppaarrtt  
AA  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  hhaadd  hhiigghheerr  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  tthhaann  tthhee  ssiimmiillaarr  ppllaannttss  ggrreeww  iinn  GGaaiinneessvviillllee  
((TTaabblleess  1100BB  aanndd  66BB))..      
  
TTaabbllee  1100BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  LLeettttuuccee  LLeeaavveess  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  FFrroomm  NNoonn--  
TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  

  
  

DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
1155  00..33  
3300  00..2200  
4455  00..2200  
6600  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  
  

CCaarrrroottss  
  
TThhee  AAss  ccoonntteennttss  ffoorr  ccaarrrroott  rroooottss  aanndd  lleeaavveess  ffoolllloowweedd  aa  ssiimmiillaarr  ppaatttteerrnnss  aass  ccaarrrroott  ppllaannttss  
ggrroowwnn  iinn  GGaaiinneessvviillllee  eexxcceepptt  wwiitthh  hhiigghheerr  AAss  ccoonntteennttss  iinn  ppllaanntt  ttiissssuueess  ((TTaabblleess  1111  AA  aanndd  
77AA))..    SSiimmiillaarr  rreeaassoonnss  uusseedd  ffoorr  hhiigghheerr  AAss  ccoonntteenntt  iinn  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  
ccaann  bbee  uusseedd  hheerree..  
  
  
  
  
TTaabbllee  1111AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  CCaarrrroott  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  
MMaaddee  ffrroomm  CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh,,  FFlloorriiddaa∗∗  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  PPlloott  NNuummbbeerr  
RRoooottss  LLeeaavveess  
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11--44  00..8800  00..8800  
55--88  00..8800  00..7700  
99--1122  00..7700  00..7700  
1133--1166  00..9900  00..8800  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
  
LLiikkee  tthhee  ttuurrnniipp  ggrreeeenn  aanndd  lleettttuuccee,,  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  rraaiisseedd  bbeedd  aattttaacchheedd  ttoo  ppaarrtt  AA,,  cclloosseerr  ttoo  
CCCCAA--ttrreeaatteedd  wwoooodd  ooff  ppaarrtt  AA  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  rraaiisseedd  bbeeddss  hhaadd  hhiigghheerr  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  
tthhaann  tthhee  ssiimmiillaarr  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabblleess  1111BB  aanndd  77BB))..      

  
TTaabbllee  1111BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  RRoooottss  aanndd  LLeeaavveess  ooff  CCaarrrroott  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  
BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  NNoonn--TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  
  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn  ((mmgg//kkgg))  DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  RRoooottss  LLeeaavveess  

1155  00..4400  00..3300  
3300  00..2200  00..2200  
4455  00..2200  00..2200  
6600  00..2200  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

BBrrooccccoollii  HHeeaaddss  
  

AArrsseenniicc  ccoonntteennttss  iinn  bbrrooccccoollii  hheeaaddss  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  aarree  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  1122  AA..    
AArrsseenniicc  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  hheeaaddss  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  ssiimmiillaarr  hheeaaddss  
ggrroowwnn  iinn  GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabblleess  1122AA  aanndd  88AA))..    SSiimmiillaarr  rreeaassoonnss  uusseedd  ffoorr  hhiigghheerr  AAss  ccoonntteenntt  iinn  
ttuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleettttuuccee  aanndd  ccaarrrroott  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  bbrrooccccoollii  
hheeaadd’’ss  hhiigghheerr  AAss  ccoonntteennttss..  

  
TTaabbllee  1122AA..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  BBrrooccccoollii  HHeeaadd  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
CCCCAA--TTrreeaatteedd  WWooooddss  wwiitthh  RReegguullaarr  SSooiill  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh,,  FFlloorriiddaa∗∗  

  
PPlloott  NNuummbbeerr  

  
AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    

((mmgg//kkgg))  
11--44  00..4400  
55--88  00..4400  
99--1122  00..5500  
1133--1166  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  pplloottss  
UUnnlliikkee  tthhee  ttuurrnniipp  ggrreeeenn,,  lleettttuuccee  aanndd  ccaarrrroott,,  bbrrooccccoollii  hheeaaddss  ooff  ppllaannttss  ggrroowwnn  cclloosseerr  ttoo  CCCCAA--
ttrreeaatteedd  wwoooodd  ooff  ppaarrtt  AA  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  rraaiisseedd  bbeeddss  hhaadd  tthhee  ssaammee  AAss  ccoonncceennttrraattiioonnss  aass  tthhee  
ssiimmiillaarr  ppllaannttss  ggrroowwnn  iinn  GGaaiinneessvviillllee  ((TTaabblleess  1122BB  aanndd  88BB))..    IInn  tthheessee  eexxppeerriimmeennttss  bbrrooccccoollii  
hheeaaddss  aaddssoorrbbeedd  aa  ssiimmiillaarr  llooww  AAss  aammoouunnttss  wwhheenn  ssooiill  AAss  ccoonntteenntt  wwaass  rreellaattiivveellyy  llooww..  
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TTaabbllee  1122BB..  AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonnss  iinn  BBrrooccccoollii  HHeeaaddss  GGrroowwnn  iinn  RRaaiisseedd  BBeeddss  MMaaddee  ffrroomm  
NNoonn--  TTrreeaatteedd  WWooooddss  AAttttaacchheedd  ttoo  tthhee  PPaarrtt  AA∗∗  
  

  
DDiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  PPaarrtt  AA  ((ccmm))  

AArrsseenniicc  CCoonncceennttrraattiioonn    
((mmgg//kkgg))  

1155  00..2200  
3300  00..2200  
4455  00..2200  
6600  00..2200  

∗∗  AAvveerraaggee  ooff  44  ppllaannttss  
  

  
CCoonncclluussiioonnss  

  
TThhee  rreessuullttss  ooff  ffiirrsstt  yyeeaarr  eexxppeerriimmeennttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt::  
  

AA..  AArrsseenniicc  aabbssoorrppttiioonn  ffrroomm  ssooiill  vvaarriieess  aammoonngg  vveeggeettaabbllee  ccrrooppss  tteesstteedd  bbootthh  iinn  
GGaaiinneessvviillllee  aanndd  PPaallmm  BBeeaacchh..  

BB..    IInn  ggeenneerraall,,  ccrrooppss  aabbssoorrbbeedd  mmoorree  AAss  wwhheenn  SSooiill  AAss  ccoonntteenntt  wwaass  hhiigghheerr..  
CC..  AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  ssooiill  wwaass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddiissttaannccee  ffrroomm  CCCCAA--ttrreeaatteedd  ffeenncceess,,  

TThheerreeffoorree,,  ppllaannttss  ggrroowwnn  cclloosseerr  ttoo  ffeenncceess  mmaayy  aabbssoorrbb  mmoorree  AAss..  
  
HHuummaann  HHeeaalltthh  IImmpplliiccaattiioonn  
  
WWoorrlldd  HHeeaalltthh  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWHHOO))  ssuuggggeessttss  1155  µµgg//kkgg  AAss//kkgg  bbooddyy  aass  aa  lliimmiitt  ooff  
pprroovviissiioonnaall  ttoolleerraabbllee  wweeeekkllyy  iinnttaakkee  ((PPTTWWII))  ffoorr  iinnoorrggaanniicc  aarrsseenniicc  [[WWHHOO,,  11998899##228844]]..    
AAssssuummiinngg  aa  bbooddyy  wweeiigghhtt  ooff  6655  kkgg,,  tthheenn  tthhee  PPTTWWII  iiss  997755  µµgg  ((6655  xx  1155  ==  997755))..    IItt  iiss  
rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  eeaacchh  ppeerrssoonn  ccoonnssuummee  220000gg  ((ffrreesshh  mmaassss))  ooff  vveeggeettaabbllee  ppeerr  ddaayy  ((11440000  
gg//wwkk  ==11..44  kkgg//wwkk))  ffrroomm  tthhee  nnuuttrriittiioonn  ppooiinntt  ooff  vviieeww  [[SScchhooooff,,  11999999##9955]]..    AAssssuummiinngg  
ccoonnsseerrvvaattiivveellyy  tthhaatt  tthhiiss  vveeggeettaabbllee  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  aallll  ffrroomm  lleettttuuccee  ggrroowwnn  iinn  tthhee  ssooiill  
ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  aa  ssiimmiillaarr  ffeennccee  uusseedd  iinn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt,,  tthheenn  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhiiss  vveeggeettaabbllee  
wwoouulldd  iinndduuccee  eexxppoossuurree  ooff  773322  µµgg//kkgg  ((tthhiiss  ffiigguurree  wwaass  oobbttaaiinn  aafftteerr  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  ffrreesshh  
mmaassss  wweeeekkllyy  lliimmiitt  iinnttoo  ddrryy  wwtt))::  
  
DDrryy  wwtt  ooff  lleettttuuccee  wwaass  99..1177%%,,  tthheerreeffoorree,,  11440000  gg//wwkk  ffrreesshh  wwtt  xx  99..1177%%  ==  112288..4422  gg//wwkk  ddrryy  
wwtt  ==  00..112288442200  kkgg//wwkk  
  
AArrsseenniicc  ccoonntteenntt  iinn  lleettttuuccee  ddrryy  wwtt  ==  55..77  mmgg//kkgg  ==  55770000  µµgg//kkgg  
55770000  xx  00..112288442200  ==  773322  µµgg//wwkk  
  
TThhiiss  ffiigguurree  iiss  cclloossee  ttoo  lliimmiitt  ooff  pprroovviissiioonnaall  ttoolleerraabbllee  wweeeekkllyy  iinnttaakkee..    TThhiiss  ffiigguurree  ddeeppeennddss  
oonn  AAss  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  eeaattaabbllee  ppaarrtt  ooff  ppllaanntt  aanndd  AAss  ccoonntteenntt  iinn  ppllaanntt  ttiissssuueess  ddeeppeenndd  oonn  ssooiill  
AAss  ccoonntteenntt..      
  
EEPPAA  LLiimmiitt  ffoorr  NNoonn--CCaanncceerr  EEffffeecctt  
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EEPPAA’’ss  lliimmiitt  ffoorr  nnoonn--ccaanncceerr  eeffffeecctt  iiss  00..00000033  mmgg//kkgg  AAss//kkgg  bbooddyy  aass  aa  lliimmiitt  ooff  pprroovviissiioonnaall  
ttoolleerraabbllee  ddaaiillyy  iinnttaakkee..    TThhiiss  iiss  eeqquuaall  ttoo  00..33  µµgg//kkgg  ppeerr  ddaayy,,  oorr  22..11  µµgg//kkgg  ppeerr  wweeeekk..    
AAssssuummiinngg  aa  bbooddyy  wweeiigghhtt  ooff  6655  kkgg,,  tthheenn  tthhee  wweeeekkllyy  lliimmiitt  wwoouulldd  bbee  113366..55  µµgg  ((6655  xx  22..11))..      
AAggaaiinn,,  aassssuummiinngg  ccoonnsseerrvvaattiivveellyy  tthhaatt  tthhee  vveeggeettaabbllee  ccoonnssuummppttiioonn  iiss  aallll  ffrroomm  lleettttuuccee  ggrroowwnn  
iinn  tthhee  ssooiill  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  aa  ssiimmiillaarr  ffeennccee  uusseedd  iinn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt,,  tthheenn  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhiiss  
vveeggeettaabbllee  wwoouulldd  iinndduuccee  eexxppoossuurree  ooff  773322  µµgg//kkgg  wwhhiicchh  iiss  55..3366  ttiimmee  ((773322//113366..55  ==  55..3366))  
hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  lliimmiitt..  
  
NNeexxtt  eexxppeerriimmeennttss  wwiillll  iinncclluuddee  ggrroowwiinngg  tthheessee  ccrrooppss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ddiissttaannccee  ffrroomm  aa  CCCCAA  
ttrreeaatteedd  ffeennccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  aanndd  mmeeaassuurree  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  vvaarriioouuss  aaddddiittiivveess  oonn  AAss  uuppttaakkee  bbyy  
FFlloorriiddaa  vveeggeettaabblleess..  
  
Table 13. Project Milestones for Task 1 and task 2, year 1  
TTaasskkss  11  &&  22  11sstt  qquuaarrtteerr  22nndd  qquuaarrtteerr  33rrdd  qquuaarrtteerr  44tthh  qquuaarrtteerr  
SSiittee  sseelleeccttiioonn  
  

                    ++                      

EExxppeerriimmeenntt  
sseettuupp  aanndd  
ppllaannttiinngg  

                    ++                      ++      

SSooiill  cchheemmiiccaall  
AAnnaallyysseess  

                                                                  ++  

CCrrooppss  
MMaaiinntteennaannccee    

                                            ++                      ++                        

CCrrooppss  
HHaarrvveessttiinngg  

                                                                  ++                        

CCrrooppss  AArrsseenniicc  
mmeeaassuurreemmeennttss    

                                                                    ++  

TToottaall  PPllaanntt  
aarrsseenniicc  aannaallyysseess  

                                                ++  

PPoottttiinngg  ssooiill  
cchheemm..  aannaallyyssiiss  

                                                                    ++  

DDaattaa    
aannaallyyssiiss  

                                                ++  

QQuuaarrtteerrllyy  
rreeppoorrttss  

                      ++                      ++                      ++                        

AAnnnnuuaall  rreeppoorrtt  
  

                            ++  

  
++::    TTaasskkss  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ttiimmeelliinnee  ffoorr  yyeeaarr  11..  
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