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Fig. 1. Fresiaplanten van emmers met veen zonder kalkammonsalpeter, zonder tripel superfosfaat
ofzonderpatentkali.

Fig. 1.Freesiaplantsfrom bucketswithpeat without ammonium nitrate limestone, triple superphos
phateormagnesiumpotassiumsulphate.Noteleafscorchonpeat withtriple superphosphate.

Aan mijnvrouw en kinderen

Dit proefschrift met stellingen van Johan Petrus Nicolaas Leo Roorda van Eysinga, geboren te
Magelang(Indonesia)op 12december 1923,isgoedgekeurddoor depromotor, dr. A.C. Schuffelen,
hoogleraarindelandbouwscheikunde.
Derectormagnificus vandeLandbouwhogeschool
H.A.Leniger
Wageningen,19juli1974

J. P.N. L. RoordavanEysinga

Deopnamevanfluoridedoordewortel
endegevolgendaarvanvoordiversegewassen,
inhetbijzonder fresia
Proefschrift
terverkrijging vandegraad van
doctor in delandbouwwetenschappen,
opgezagvanderector magnificus, prof.dr.ir. H.A. Leniger,
hoogleraarindetechnologie,
inhet openbaar teverdedigen
opvrijdag 4oktober 1974desnamiddags tevieruur
in deaula vandeLandbouwhogeschoolteWageningen

/BIBLIOTHEEK
y

)L)I-.li

iM?OBOU""rtOCE?CQ0C

Centrum voor landbouwpublikatiesen landbouwdocumentatie
Wageningen-1974

Roorda van Eysinga, J. P. N. L. (1974) De opname van fluoride door de wortel en de gevolgen
daarvan voor diverse gewassen, in het bijzonder fresia (The uptake of fluoride by the root and its
effect on various crops, particularly freesias). Doctoral thesis Wageningen, ISBN9022005208
(viii)+ 83p.,20figs,23tables,48refs,Eng.summary.
Also:Versl.landbouwk. Onderz.(Agric.Res.Rep.) 821and PubltiesProefstn Groenten- enFruitteeltGlasNaaldwijk180.
Inatrialwithpots,filledwithpeat,and thetreatmentsON,OPand OK an unfavourable influence
of triple superphosphate on freesias was observed. The crop showed scorching of the leaf margin,
that turned out to be a symptom of fluorine excess. Especially monocotyle bulbous and cormous
crops were susceptible to excessof fluoride from the substrate. In some trials a relation was found
betweenthecontentsoffluorineinsoilandinthecrop,in othersarelationbetweensoilfluoridecontent
andpercentageofscorchedleaf.
Over hundred samples of soils were collected in the Netherlands and analysed for total fluorine,
'labile'fluorideandwatersoluble fluoride.
ThepH ofthesoilwasfound tobeanimportant factor regulatingfluoride uptakeand leaf scorch.
Evaporation probably is the cause that other factors, such as electrolyte concentration of the soil,
theseason,the temperature of soil and air, the occurence of diseases,are of influence on leaf scorch
whilefoliarfluorineisnotclearlychanged.

ISBN 9022005208
Ditproefschrift verschijnt tevensalsVerslagenvanLandbouwkundige Onderzoekingen 821 en PublikatieNo.180vanhetProefstationvoordeGroenten-enFruitteelt onderGlaste Naaldwijk.
©CentrumvoorLandbouwpublikatiesenlandbouwdocumentatie,Wageningen,1974.
Nietsnit dezeuitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocop,e, microfilm of op welkeandere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
vandeuitgever.
No part of this book may be reproduced or published in any form by print, photoprint, microfilm
oranyothermeanswithoutwrittenpermissionfromtepublishers.

Stellingen

I
'Vuur'bijfresiaisfluorovermaat.(Dit proefschrift).
II
De conclusievan Daines et al. (1952),dat deverdeling van fluor over het boven-en
ondergrondse deelvanhet gewaseenindicator isvoor deplaatswaar hetfluorisopgenomen,isonjuist.(Dit proefschrift).
Ill
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vaststellen van de optimale fosfaatbemesting in die kas dan elke vorm van grondonderzoek(RoordavanEysinga,1971).
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De plantgrootte op het moment van uitplanten heeft grote invloed op de vroegheid
vanslaenbloemkool,enopdevroegheid,dusproduktie,vantomaatenkomkommer.
(RoordavanEysinga,1965).
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geteeldeproduktenuitbeidegebiedenvaltafteleiden.
VII
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1 Inleiding en probleemstelling

In 1969 onderzocht auteur op het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt
onder Glas te Naaldwijk de bemestingvan fresia (Freesia hybrida). Door dit gewas
(cv.'Rijnveld's GoldenYellow')tetelenopveensubstraatwerdgetrachtverschijnselen
vanstikstof-,fosfaat- enkaligebrekteverkrijgen. Hiertoewerdenemmersgevuldmet
tuinturf waaraan wastoegevoegd 6kg koolzure kalk, 1 kgkalkammonsalpeter, 2kg
tripel superfosfaat en 1| kg patentkali per m3. Een emmerkreeggeen stikstof-, 6en
emmergeenfosfaat- eneenemmergeenkalibemesting.Defresia's diegroeiden opde
emmerszonder stikstof- en zonder kalibemesting vertoonden roodbruine necrotische
bladranden, de fresia's op de emmer met veen zonder fosfaatbemesting vertoonden
dezesymptomenniet,ofinveelminderemate(figuur1).
Deze verschijnselen kunnen op twee manieren worden verklaard: ten eerste met
tripel superfosfaat is een voor de plant ongewenst element toegevoegd, ten tweede
het gewenste element, in dit geval fosfaat, isin een te grote dosis aan het veen toegevoegd. Dit laatste, overdosering met fosfaat, kan worden uitgesloten omdat de
toegevoegde hoeveelheid (2kgtripel superfosfaat per m3) welroyaal,maarzekerniet
te hoog is en tevens omdat fosfaatovermaat bij planten onbekend is, althans in directevorm.Indirect kan het welijzer- en zinkgebrek veroorzaken, maar hiervan was
bijvisuelebeoordelinggeensprake.Hetnadeligeffect vantoepassingvantripelsuperfosfaat moet dus worden toegeschreven aan een ongewenst element dat met deze
meststof aan het veen werd toegevoegd. Hiervoor komt slechts e6n element in aanmerking,tewetenfluor.
Het is bekend dat fresia gevoelig is voor verontreiniging van de lucht met fluorverbindingen. Deskundigen op het gebied van luchtverontreiniging bevestigden dan
ook dat deverschijnselen bij de beschreven proef gelijk waren aan die na begassing
vanfresia's met fluorwaterstof.
Opmerkelijk was dat anderen, meer deskundig op het gebied van de praktische
fresiacultuur, meenden dat de verschijnselen gelijk waren aan die, welke worden
aangeduid met 'vuur'. Het verschijnsel vuur is uitvoerig bestudeerd en beschreven
door DeBrouwer &VandeNes (1971).Deze auteurs dachten aanvankelijk met een
schimmelaantasting te doen te hebben, maar moesten dit idee verwerpen omdat bespuitingen niet hielpen en geen schimmel kon worden gei'soleerd. Bijvuur bleek de
verdamping een grote rol te spelen, deze ziekte werd door hen een fysiogene afwijkinggenoemd.
Weetgierig geworden door genoemde ervaringen, in het bijzonder die met fluorschade door tripel superfosfaat, steldeschrijver eenonderzoek inmet het doelkennis

teverzamelen omtrent het gedragvanfluorin de grond, de opname door het gewas
uit degrond endeinvloed daarvan op het gewas.Dezekennisisverzameld door het
bestuderenvandebetreffende literatuurenhetuitvoerenvaneenaantalexperimenten.
Deresultatenvandezeexperimentenzijntendelereedsvastgelegdininternerapporten
van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. Een
uitvoerigliteratuuroverzicht betreffendefluorisgepubliceerd alsrapport (nr. 3, 1972)
vanhetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.) eninde Informatiereeks
(nr. 13) van het Proefstation te Naaldwijk. Voor de behandeling van de literatuur
wordtdanookveelvuldigverwezennaarditrapport.

2 Materiaal enmethoden

2.1 Potproeven
Bijdepotproeven werden plasticemmersgebruikt van 101.Tenzij voorhetexperiment een grondsoort noodzakelijk was, werden de emmers met veen gevuld. Aanvankelijk werdtuinturfgenomen,inlatereproevenmeestalweinigverteerd sphagnum
veen afkomstig uit Zweden of Finland. Op het verschiltussen deveensoorten wordt
onder5.3naderingegaan.
De emmers werden opgesteld op een tablet in een zonodig verwarmde kas. De
emmershaddeneengeperforeerdebodemenwarenmeestalnietopschotelsgeplaatst,
zodateenongestoordeafvoer vanwaterwasgewaarborgd. Mededoordegrotewatercapaciteitvanhetveenwerdechterzeldenteveelwatergegeven.
Voor de watervoorziening werd aanvankelijk leidingwater gebruikt, dat 0,4 mg F
per 1 bevatte. Een probleem echter gaf het gehalte aan chloride (200mg CI per 1),
dat tot verzoutingvanhet substraatleidde.Inlatereproevenwerddaaromgedemineraliseerdwatergebruikt.
2.2 Watercultures
Voor dewatercultureswerdgebruikgemaaktvanzwarteplasticpottenvan0,81en
voorzienvaneendeksel.Dejongeplantjes werdenineenreepje schuimplasticgerold
datineengatinhetdekselwerdgeplaatst.Voorbol-enknolgewassenechter werden
Fig.2.Opstellingvanbol-enknolgewassenop
watercultuur.Hetplasticmandje isgevuld met
grind.

Fig.2.Watercultureequipmentforbulbousand
cormous crops. The plastic colander is filled
withgravel.

potten van 51gebruikt, waarin een halve slaslinger (plasticmandje) werd gehangen.
Deslaslingerwerdmetgrindgevulddatvooraf metHC1wasgespoeld. De bol (lelie)
of de knollen (fresia) werden in het grind geplaatst (figuur 2). De potten werden
gevuld met een voedingsoplossing waaraan de verscbillende hoeveelheden fluoride
waren toegevoegd. De normale voedingsoplossing was samengesteld zoals voorgeschreveninSmilde&RoordavanEysinga (1968).Devoedingsoplossing in depotten
van0,81werd tenminste denmaalper week ververst, depotten van 51tenminste 6enmaal per drie weken. Zonodig werd met water of voedingsoplossing aangevuld.
Elke pot werd afzonderlijk geaereerd, aanvankelijk met buitenlucht. In latere
proeven werd de lucht door water en door grit geleid, in nog latere proeven door
waterendooractievekool.
2.3 Klimaatregeling
Voor veelgewassen, o.a. slaenfresia, isgestreefd naar een nachttemperatuur van
minimaal 10°Cen een dagtemperatuur van minimaal ongeveer 15°C. Tenzij anders
vermeldisdekaszonodiggeventileerdenhaddeluchtindekaseensamenstellingdie
overeenkomt met dievan debuitenlucht. Van deze buitenlucht moet worden aangenomen dat deze - zeker bij bepaalde windrichtingen - verontreinigd was met fluorverbindingen.
Enkele proeven zijn uitgevoerd in een speciaal geconstrueerd kasje dat geheel
luchtdicht was gemaakt. Met een ventilator werd constant een overdruk van bijna
£encmwaterkolomgehandhaafd. Deingeblazenluchtwasvooraf door eenfilter met
actievekool geleid.Degebruikte actievekool (merkRBAA)zou volgens de leverancier,deN.V.Norit,speciaalgeschiktzijnomfluorverbindingenteadsorberen.
2.4 Hetmetenvandeaantasting
De mate van aantasting door fluorovermaat werd steeds op dezelfde wijze vastgesteld,namelijk doorperplantdelengtevandeaantastingopallebladeren (dus aan
beide zijden) en de lengte van alle bladeren te meten. Uit deze grootheden is het
percentageaangetastebladrandalsvolgtberekend:
%aangetastebladrand = 1 0 °X leng*evanalleaantastingenopallebladrandenincm
2x desomvandelengtenvanallebladerenincm
Hierbij wordt dus aangenomen dat tweemaal de lengte ongeveer gelijk is aan de
omtrekvan het blad.Bij gewassen zoalsfresia enlelie,of algemener met lijnvormige
bladeren zal deze aanname juist zijn. DeBrouwer &VandeNes (1971) werkten
voorfresia opgelijkewijze,alleendrukten dezeauteursdematevanaantasting uit in
wat zij het vuurcijfer noemden. Het vuurcijfer istwintigmaal het percentage aangetastebladrand.

2.5 Bepalingenvanhet fluorgehalte
Hetfluorgehaltevandegrondwerdbepaaldvolgensdriemethoden:
1. Bepalingvan het gehalte in water oplosbaarfluoride(F-water) volgensVerloo&
Cottenie (1969). Hierbij wordt de grond met water geextraheerd in een gewichtsverhoudingvan 1 op5.Veensubstraatwerdomvoldoendefiltraattefcrijgengeextraheerd
ineenverhoudingvan 1 op25.
2. Bepaling van het gehaltemet kunsthars extraheerbaar of 'labile'fluoridevolgens
Larsen &Widdowson (1971). (Het woord 'labile' zal onvertaald worden gebruikt).
De grond wordt hierbij samenmetkunsthars (anionwisselaar Dowex21K)en water
gedurende 16uur geschud.Dekunstharswordt vangrondenwatergescheidenenhet
geadsorbeerdefluoridewordtmeteennatriumsulfaatoplossing uitgewisseld.Natriumsulfaat werd- integenstellingtothetoorspronkelijke voorschrift vanHislop &Cooke
(1968)- aanbevolendoorWiddowson(persoonlijke mededeling,1973).
3. De 'klassieke' methode voor de bepaling van het gehalte 'totaal-fluor' volgens
Willard & Winter (1933). Volgens het oorspronkelijke voorschrift wordt het fluor
uit degrond ontsloten metperchloorzuur bij 135°C en metstoom overgedestilleerd.
In het destillaat wordt dehoeveelheidfluorbepaald door titratie met thoriumnitraat.
Bij dezemethode wordt fluor uit de roosters onvoldoende ontsloten (Hardin, 1952),
zodat in de modificaties op Willard &Winter veelal zwavelzuur van 165°C wordt
gebruikt. Inhet hiertebeschrijven onderzoek werddezemodificatietoegepast. Inhet
destillaat werd het fluoridegehalte gemeten na toevoeging van de bufferoplossing
vanVerloo &Cottenie.
Het fluorgehalte in het gewas is bepaald volgens de methode beschreven door
Verloo &Cottenie (1970). Volgens deze methode wordt het, vooraf gedroogde en
gemalen, monster met geconcentreerd (65%) salpeterzuur bevochtigd, waarna een
mengoplossingwordttoegevoegddiedepH opminimaal4,2brengt.
Voor de bepaling van de hoeveelheidfluorideaan het einde van de analyse werd
steedsgebruikgemaaktvaneenion-specifiekeelektrode(fabrikaat OrionofCorning).
Analysevoorschriften voordediversebepalingenwerdenopgestelddoorVanSolingenVandenBerg&VanDijk (1973). De analyseresultaten zullen steeds als ji.gF per g
(=ppm) lucht-droge stof worden vermeld. Het fluorgehalte in oplossingen wordt
gegeveninmgFper1(=ppm).

3 Fluor inhetgewas

3.1 Opnamevanfluoridedoordewortel
In enkele publikaties, vooral vanoudere datum, wordt hetbetwijfeld offluoride
door dewortelwordt opgenomen.Maaruiteengrootaantalindeliteratuur beschrevenproevenblijkt hettegendeel.ZovondenRomneyetal.(1969),dietomaat.boonen
luzerne gedurende twee uren op een voedingsoplossing plaatsten met radio-actief
fluor(18F),dezefluorterugindebovengrondseplantedelenenvooralindebladeren.
De halveringstijd vanradio-actief fluor istekort (voor 18 F ongeveer 110min, voor
deandereisotopennogkorter)omerlangdurendeproevenmetplantenmeetekunnen
uitvoeren.Demeestepublikatiesvanrecentedatumbeschouwen hetalsnormaaldat
fluoride doordeplantewortelwordtopgenomen.
Indien geenfluordoor luchtverontreiniging ofeen andere bron van contaminatie
de plant bereikt, bevatten gewassen toch fluor, meestal 2-10(xgF pergdroge stof.
Sommige bevatten onder natuurlijke omstandigheden meer fluor, zoals thee met
ongeveer 400(xgFofhet onkruid gifblaar uitZuid-Afrika (Dichapetalum cymosum
Hook)metrond 100{igFpergdrogestof.Hetfluorindezegewassen,ofzenurijkof
arm zijnaanditelement moet,bijnatuurlijke omstandigheden uitdegrond zijnopgenomen.Dit'natuurlijke'fluorgehalte,dusbijafwezigheid vanluchtverontreiniging
wordt door Garber (1968)'Normalwert' genoemd.Hetiseenbelangrijk gegeven bij
destudienaarluchtverontreiniging.
Er zijn thans 36plantesoorten bekend dieorganischefluorverbindingenbevatten
(Peters, 1972).Degegevenshieroverzijnafkomstig vangewassendieopdecontinenten vanhet zuidelijk halfrond worden aangetroffen. De meest voorkomende organischefluorverbindingisfluoracetaat,een voor mens en dier zeer giftige stof die
chemisch zeer stabiel is (Peters, 1972).Aande organische fluorverbindingen zal in
deze studieverder geenaandacht worden besteed, slechtshetmetsterk salpeterzuur
bepaaldefluorgehaltevan de plant wordt hier, naast de mate van aantasting, als
criteriumgebruikt.
3.2 Relatietussenfluoringrondengewas
Bij verschillende onderzoekingen die moesten leiden tot het vaststellen vanhet
•natuurlijke'fluorgehalte,heeft menhetfluorgehalteingewasbestudeerd in afhankelijkheidvanhetgehalteaantotaal-fluor.Eenverbandhiertussenwerdnooitgevonden;
ditiseigenlijk ooknietteverwachten omdat, zoalsterecht door Brewer (1966)werd

opgemerkt,vanuithet standpunt derplantevoeding alleendebepalingvan oplosbaar
fluoride indegrondzinheeft.
Om dit zelf te onderzoeken werden fresiaplanten en bijbehorende grondmonsters
verzameld van dertig willekeurig gekozen praktijkbedrijven in het Zuidhollands
Glasdistrict.Uitgaandevandegehaltenindegrondaan'labile'-fluoride,enaaninwater
oplosbaarfluoridewerdeenverbandmethetfluorgehaltevanhet bovengrondse gewas
gevonden. Degronden in het betreffende gebied zijn gekenmerkt door een constante
grondwaterstand en een gering percentage koolzure kalk. De pH van de meeste
monsters lag boven 6,5, als laagste pH-waarde werd 6,1 gemeten. De gehalten aan
lutum en organische stof varieerden van 3 tot 20%. Zoals uit figuur 3 kan worden
afgelezen had 66nmonstereenafwijkend hooggehalteaanfluorinhetgewas,daarom
zijn decorrelatiecoefficienten berekendmetenzonderditafwijkend monster(tabel1).
Hoewel de correlatiecoefficienten niet alte hoogzijn, moetuit degegevensintabel1
worden geconcludeerd dat het fluorgehalte in het gewasmedeafhankelijk is van het
fluorgehalte vandegrond.
RuimhonderdgrondmonsterswerdenverzameldvanNederlandse cultuurgronden,
waarop fresia's enjonge haverplanten werden geteeld (voor nadere beschrijving zie
onder 5.2).Vermoedelijk mededoordat deteeltplaatsvondinlucht diedoor actieve
kool was geleid, waren defluorgehaltenin het gewas zeer laag: defresia's bevatten
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