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VerslagvaneenDeensestudie-reis.
doorir.R.ArnoldBik enir.J.Ch.v.Schouwenburg.
1.Van7septembertotenmet 14september1958werdeenreis
doorDenemarkenondernomen,waarbijspeciaalaandachtwerd
besteedaandebemestingsgebruikenindeanjerteelt enhetop
datterreinverrichteonderzoek.Andereobjectenvanstudie
vormdenhetgrondonderzoek enhetbemestingsadvies inde
Deensetuinbouw.
Naastdezegerichtebelangstelling gingdeinteresseookuit
naarmeeralgemeengeoriënteerdebemestingsvraagstukken.Tevenswerdkennisgenomenvandeopdeverschillenvinstellingen
toegepastechemischeanalyse-methoden.
2.Debezochte instellingenwaren:
DsAfdelingBodemvruchtbaarheid enPlantenvoeding:Directeur
Prof.Dr.F.SteenbjergvanDenkgl.Veterinaer-ogLandboh^j-•
skoleteKopenhagen.HetlaboratoriumvoorPotproeven:DirecteurDr.JacobsenteTaastrup.HetStatensPlanteavls-Laboratorium:DirecteurProf.K.A.BondorffteLyngby.
HetAlmindeligdanskGartnerforeningslaboratorium,leider:
M.G.Amsen,AnkerHeegardsgade 2,Kopenhagen.
HetBedrijfslaboratoriumvoorGrondonderzoek vandeTuinbouwwinterschoolteS/$husbijOdense.
HetStatensfors^gsstationBlangstedgaard:DirecteurN.Dullum,
Odense.
Devolgendebedrijvenwerdennogonderleidingvan'debetreffendeconsulentbezocht:
fa.S.AndersenteVedbaek:potplanten.
fa.V.Jensen,Vilvorde,Charlottenlund: azaleaencamellia,
fa.C.H.Andersen,Hvodovre:anjers.
fa.S.P.Frandsen,Vanl^se ;vermeerderingvananjerstek,rozen,gerbera's.
fa.StormlyHansen,Vanlj^se:vermeerdering vananjerstek.
fa.Nielsen,Odense:anjers.
Tenslottewerd ookdebloemenmarktteKopenhagenbezichtigd.
3«Hetgrondonderzoek endebemestingsadvisering indeDeense
tuinbouw.
3.1 De_organisatievan_detuinbouwvoorlichtingsdienst^.
Hetgrondonderzoek endebemestingsadvisering zijnzakendie
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-2indeDeensetuinbouwzeersterkaandevoorlichtingsdienst
gelieerd zijn.Daarom ishetwellicht"nuttigevenbijdeorganisatie*vandezelaatste stiltestaan.Hierbijtrefthetdadelijkdatdevoorlichting eenvolkomenparticuliereaangelegenheidis.Hijwordtnamelijk geheeldoordetuinders zelfverzorgdenberust inhandenvandealgemeneDeensetuindersbond
(nlmindeligdanskGartnerforening).Erisvoorhetgeheleland
slechtséénst.aatsconsulent,diea.h.w. deverbindendeschakel
moetvormentussenoverheid enbedrijfsleven.
Departiculierevoorlichtingsdienst ontvangtsubsidievande
regering zodatdezelangs indirectev/egtochinvloedkanuitoefenenopdegangvan.zaken.
HetDeensetuinbouwgebied isonderverdeeld invijfrayonsof
districten.welkeelknaargelangvanbelangrijkheid overéén
totdrieconsulentenmeteenofmeerdereassistentenbeschikken.Dezetuinbouwdistrictenzijn:
A:hetgebiedtenOostenvandeGroteBeltmethetbureaute
Kopenhagen.
B:heteilandFunenmethetbureauteOdense.
C:Zuid-JutlandmethetbureauteAagaard.
D:Midden-JutlandmethetbureauteAarhus.
E:Noord-JutlandmethetbureauteAalborg.
De consulenten zijndusgeenoverheidsdienaren,zoalsinNederland,dochfunctionarissen indienstvandetuindersbond.
Zijhouden zichvoornamelijk bezigmethet zuiverevoorlichtingswerk enincidenteel eenoriënterende praktijkproefje,waarvan
deresultatenwordengepubliceerd inhetJaarboek vandebond:
ArbogforGartneri.
EenanderverschilmetdeNederlandse omstandigheden is,datde
verschaftevoorlichtingnietkosteloos is.Komtdeconsulent
namelijk opverzoek vaneentuinderopzijnbedrijfadviesgeven,
dandientvoordatbezoekD.Kr.20,-tewordenbetaald.Ditkomt
aandekasvandebondtengoede.Eenanderebronvaninkomsten
voordeAlm.Gartnei^foreningvormtooknoghetgrond-laboratoriumteKopenhagen,dateigendomisvandebond.
3.2Debedrijfslaboratoriavoorgrondonderzoek t.b.v.detuinbouw.
Inverbandmetdeverstrekkingvanbemestingsadviezen zijnbij
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-3hetvoorlichtxüsöwerK enxgegrondlaboratoria ingeschakeld.
Dezezijnevenalsdevoorlichtingsdienst,particuliereinstellingen,hoewelvoordeoprichting eenstaatslicentievereist
isenzijzichvoortshebbenteonderwerpenaan,vanregeringswegeverstrektevoorschriften.Tenbehoevevandetuinbouwzijn
vierlaboratoriawerkzaam.Slechtséénisheteigendomvande
AlgemeneTuindersbond enisinhetzelfdegebouwmethetconsulentschapgehuisvest.IndistrictB (Funen)treftmendetoestandaan,dathetlaboratorium aandetuinbouwwinterschool
teS^husbehoortenerdoorwordtgeëxploiteerd.Hetblijkteen
winstgevend bedrijftezijn.Inorganisatorisch opzichtstaan
devierlaboratoriageheellosvanelkaar.Bijallevierlaboratoriawordendezelfdebepalingsmethodieken gebruikt,omdat
ditééndervoorwaarden isvoorhetverkrijgenvandelicentie.
Hierondervolgtdecapaciteitvoordeonderscheidenelaboratoria:

Kopenhagen
S^hus
Aagaard
Slborg

Aantalmonstersperjaar:
10.000
5.000
10.000
5.000

Sindskortheeftmeneencontrole-uitwisseling vangrondmonsters
tussendevierlab's,waaraan eveneenshetlaboratoriumvande
DeenseHeidemijte'Viborg deelneemt.Inditkaderwordtdoor
iederedeelnemertweemaalperjaartienmonsters aandeanderen
rondgezonden;deleiderskomentweemaalperjaarbijeenomde
resultatentebespreken.
3.3Hetverloogvanhetgrond-onderzoekvanafdemonstername
tothetbemestingsadvies1
WaarinNederlandhetmonsternemengewoonlijk dooreenofficiële
monsternemerofeenassistentvandeR.T.V.D.geschiedt,pleegt
inDenemarken detuinder zelfditwerktedoen.Devereisteuitrusting,v/elkedoorhetbedrijfslab.wordtgeleverdbestaatuit
1)eengrondboor,dieD.Kr.4.50kost,2)eenaantalgenummerde
kartonnen doosjes,3).eenaantalvragenlijsten,4)eenvoorschriftvoorhetmonsternemen.Nadathetmonder -overeenkomstig
hetvoorschriftvoormonstersteken -isgestoken(bijdeglasteelt: 20stekenpermonster),wordthet inhetkartonnendoosje
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verpakt.Vervolgenswordthet,begeleiddoorde'ingevuldevragenlijstmetdebetreffendegegevens,perpostnaarhetbedrijfslab.verzonden.InOdenseheefthetgebruik inganggevonden
om'smorgensdemonstersaandeveilingaftegeven,dievoor
het'verderetransportnaarhetlaboratoriumteSjzfouszorgdraagt.
Nabinnenkomstop.hetlab.krijgthetmonsterdadelijk eenloopnummer.Zodradeanalysecijfersbepaald zijn,wordendezenaar
deconsulentdoorgestuurd,dieaandehandhiervaneenbemestingsadviesopstelt.Wegenshetontbrekenvaneenadviesbasismoet
hijhierbijuitsluitend opzijnervaring enhetgevestigde'gebruikvertrouwen.Tezamenmethetanalyserapportwordthetbemestingsadviestenspoedigsteperpostnaardetuinderverzonden.Eenafschriftwordtinhetarchiefvanhet consulentschap
bewaard.Zodoendeneemtdegeheleprocedureslechtsviertct
vijfdageninbeslaghetgeennaarHollandsebegrippeneenrecordtijdmagwordengeheten.Nochthans isdepersoneelbezetting
vaneenlaboratoriumnietgroot,naastdeleiderzijneréén
nog ö
'
v
oftweeanalisten,scms eenbediende eneenhalvekrachtvoor
deadministratie.
3.4De„g§ngbaremethoden
jran_grondonderzoek in_detuinbouw^
IndeDeensetuinbouwkentmentweesoortenvangrondonderzoek
nl.:
a.hetbasis-onderzoek.
h.het controle-onderzoek.
Iederjaarbijdeaanvangvanhetgroeiseizoenwordt ereenbasis-onderzoek vandegrondverricht.Het dientdusindeeerste
plaatsomdevoorraadbemesting tekunnenvaststellen.Hetbasisonderzoek-wordtalsvoorwaardegesteldvoorhetdoenverrichten
vanhet controle-onderzoek.Vooreendoelmatigerverloopder
laboratorium-werkzaamhedentrachtmendetuindersertoetebewegenhungrondmonstersreedsvoorKerstmisintesturen,eenstreven,dattotdusverechterslechtsmetmatigsucceswerdbeiero.....
Hetonderzoek omvat:vooropengrond:pH -HgO;K-indexenP-index;voorkalkrijkegrond:pH -H2O,K- enP-index;Mn-cijfer;
voorkasgrond:pH-H2O;K- enP-index;Mn-cijferengeleidingsvermogen.Devolgende cijferskunnennogfacultatiefwordenbe_
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- 5 paald:
hetorganische stofgehalte;dekalkbehoefte;borium enmagnesium.Bijdeadviseringwordtdevolgendetoestandalsoptimaalbeschouwd:
pH-H20

:tussen6.5 en7.5voorzwaarderegronden
: tussen6.0 en7.0voorlichteregronden.
K-index :tussen10 en 15vooropentuingrond
: tussen15 en 20voorkasgrond.
P-index :tussen 8 en 12vooropengrond
tussen15 en 20voorkasgrond.
Mn-cijfer:tussen2.5 en3.0voorkasgrond.
Geleidingsvermogen: demaximaaltoelaatbarewaardeis3.0(voor
augurkofzuregrond4.0).
Dekostenvanhetbasis-onderzoek bedragenvooropengronden
kasgrond resp.D.Kr.9.00 enD.Kr. 9.90.

Ditonderzoekwordt ingesteldterverzekeringvaneenzodoelmatigmogelijke overbemestingvanhetgewas.Bijintensieve
kasteelten,zoalsanjersentomatengeschiedthetomde14dagen.Hetbehelstdebepalingenvanhetgeleidingsvermogen,de
nitraatwaarde endekali-waarde.Voordepotplantencultuur
bovendien:pH-waterenP-waarde.Men zieteennitraat-waarde
van40tot 80eneenkali-waardevan40tot6oalsoptimaal.
Deprijsvoorhet controle-onderzoek bedraagtD.Kr.3.50per
keer.
3.5De_toegep_asteanalyse-methoden._
Watdeanalysesbetreftbestaanertussenhetbasis-enhet
controleonderzoek duidelijk aanwijsbareverschillen.Bijhet
basis-onderzoek wordendeanalyse-methodenvandegrotebedrijfslaboratoria,zoalshetPlanteavlslaboratorium teLyngsby,toegepast,echtermetditverschildatmennietuitgaatvaneen
gewichtshoeveelheid dochvaneenvolumehoeveelheidgrond.
Voorhet controle-onderzoek wordenechter"quicktests"gebezigd,
welkevande"Spurway"-methode zijnafgeleid.Hieraankanhet
vluggetempo,waarmededeanalyseswordenverrichtwordentoegeschreven.Bijhetbasis-onderzoek wordtdegrondvoorafbij
40Cgedroogd.Debepalingenverlopeninhetkortaldus:
P-index:deextractiegeschiedtmet0.2n zwavelzuurbij
eenuitschudverhouding van1:25.Erwordt 2uurgeschud,
waarnahetfosfaat colorimetrischwordtgemetenmetmolyb-_
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deen-blauwplusphotorexreductor.
K-index :deextractieheeftplaatsmetO.^nammonium-acetaat
bijeenuitschudverhouding van1:10;debepalinggeschiedt
metdevl&mfotometer;hierbijwordthet extractnietverdund.
Mn-cijfer:geëxtraheerdwordtmet0.1nmagnesium-nitraatineen
uitschudverhouding 1:5.

.. •

Bijhet controle-onderzoek wordthetdrogenachterwegegelaten;voor
debepalingwordteenvolume-hoeveelheidgrond (20.5ml)afgemeten
ineenbekertje.Degangvandeanalyseisalsvolgt:
Degenoemdehoeveelheid grondwordtgedurende éénuurmechanisch
geschudmet 18j?mlwater.Nabezinkenwordt indebovenstaandevloeistofhetgeleidingsvermogengemeten.Vervolgenswordt 1ml25f°
ijs-azijntoegevoegd,eenhalfuurmechanisch geschud enafgefiltreer
Inhetfiltraatwordendeanderecijfersbepaald:
denitraat-waardemetdiphenylamine-zwavelzuurm.b.v.eenspot-plate;
deP-waarded.m.v.molybdeen-blauwenphotorex;
dekali-waardemetdevlamfotometer.
Algemeenwordtgesteld,datdebijhet controle-onderzoek verkregen
K enP-cijfers ongeveertweemaal zogroot zijnalsdeovereenkomstigewaardenvanhetbasis-onderzoek.Vandezeinterpretatiewordt
iniedergevalbijdeadviseringgebruikgemaakt.
Samenvatting.
IndeDeensetuinbouwismen eringeslaagdopzuiverparticuliere
grondslag eendoelmatigsysteemvangrond-onderzoek annexbemestingsadvisering optebouwen,datindepraktijkvoortreffelijk blijkt
tevoldoen.Vooraldesnelheid,waarmeeditgepaard gaat,isindrukwekkend.Datdituiteraard tenkoste vandenauwkeurigheidder
analyse-uitkomstenmoetgaan,wordt doordebetrokkeninstanties•
zekerwelingezien.Ditnadeelneemtmenechteropdekooptoe,omdatdekwekerindeeersteplaatsbaatheeftbijeensnelleservice.
Eenbelangrijkefactor,diedesnelheid endekostengunstigbeïnvloedtishetmonsternemendoordekweker zelf.Ongetwijfeld zal
diensactievedeelname inhetonderzoekproces i.h.a. eenpositief
effectuitoefenenopz'nbelangstelling vóórenz'nhoudingtegenovergrond-enbemestingsvraagstukken.Voortslijkt zonderdegenoemdemedewerkingvandekwekerdehogefrequentievanhet controle
onderzoekmoeilijk bestaanbaar.Evenwel zijnernogpuntenaante
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-7wijzen,waarop zekernogverbeteringentebereiken zijn;zoals
deonderlinge coördinatiederlaboratoria endestandaardisering,
vandeanalyse-methoden(basis-encontrole-onderzoek).
Vanurgentbelangistenslottedevaststelüg vm eenbetrouwbareadviesbasis.

4.OverdebemestingvanAnjersinDenemarken
AlsdeprocentvananjersalssnijbloemengenietDenemarken
inEuropa eengrotevermaardheid.Velen zijnzelfsgeneigdde
kwaliteitderDeenseanjershogeraanteslaandandieder
Hollandse.Totdezereputatieheeft indeeersteplaatsde
grotebekwaamheidvandeDeenseanjerkwekerbijgedragen.Ook
quaontwikkelingspeilenalgemeeninzicht zalhijzijnHollandse
collegatotvoorbeeldkunnenstrekken.
DeDeenseanjerteeltwordtmerendeeloptablettenbedreven.
Goeddeelsisdevoorkeurvoordezeteeltwijzeterugtevoeren
opdegrotevoordelen,welkehijbiedtbijde ziektebestrijding
-eenbeslissend puntbijdeanjerteelt.Tochwordenerook
anjers.gekweektindevollegrond,voorwaardehierbijis,dat
degrondversis.
Hettabletheeft eenbreedtevanca.1,2^neneenhoogte
van20cm,dezijwanden zijnvanhout.Debetonnenbodemligt
ongeveer 10cmbovendebeganegrond,deruimteertussenisvrij.
Dezebouw-wijzebeoogthetoppeilhoudenvaneengunstige
bodemtemperatuur,hetgeenvooralindewintervanbetekenisis.
Voorhetzelfdedoel zijnookdeverwarmingsbuizen laagboven
hetgrondoppervlak vandekasaangebracht;langs iedertablet
één.
InDenemarkenwordtdeanjermeestalopeenzaveligegrond
vanwisselende zwaartegeteeld (weinighumus (ca 3%)eneenpH
van7.0-7.5),Terinformatie diene,datinAalsmeerdoorgaans
humusrijkekleigrond (10-20%humus)ofvenigegrond (30SAhumus)
wordtgebruikt.Hetverschilingrondsoortheeftgevolgenvoor
deduurvandeteelt.Opdehumusarme zavelgrond groeithetgewasniet zosneldooralsopdehumusrijke opdrachtigegrond.
Hiermedekanwordenverklaardwaarom eenanjer-aanplant inDenemarkendrie,soms zelfsvierjaarwordtgehandhaafd,dochin
Aalsmeertenhoogstetweejaar.
_8-

-8Voorhetklaarmakenvanhetplant-bedwordtveelalverse
buitengrond gebruikt.Het stomenvandeoudegrondwordt slechts
weinigtoegepastintegenstellingmetAalsmeer,waarhetstomen
algemeen inzwangis.InDenemarkenheeftmenechterniette
kampenmet eenernstigtekortaandeugdelijke opkweekgrond.
Nadatdeoudegrond isverwijderd,ondergaathettableteen
grondige schoonmaakbeurt.Hierbijtredendegenoemdevoordelen
vandetablettenteelt m.b.t.deziektebestrijdingaandedag.
Dedemontabele bodemenzijwandenworden,nagoedtezijngereinigd,metfungicidengedesinfecteerd...
Bijdevollegrondteeltwordtdebovenlaagterdiktevan
4.5cmvervangendooreenverseakkergrond;doch eenzo'ngrote
zekerheid,datmenzichzoalsbijdetablettenteelt voorde
vollehonderd percentvanalle ziektekiemenheeftontdaan,kan
hierbijtochnietwordenverkregen.Devoorraadbemesting wordt
uiteraard opgrondvanderesultatenvanhetbasis-onderzoek
gegeven.Hetgemiddeldebeeld isalsvolgt:tenallen.tijde
eenstalmestgiftvanca.1m?per100m 2 ;voortsafhankelijk
vandeanalyse-cijfers beendermeelofsuperfosfaatb.v. 6-8
kg,zwavelzurekalib.v. 3kgofv/eleencompletemeststofzoalsA.S.F.,Nitrophpskab.v.8kg.Defosfaatbehoeftevankalkrijkezavelgrondkansomsaanzienlijk zijn(10kg superfosfaat
per100 m 2 ) . Ookwordttijdenshetplantennogextra3kgkalksalpeterper100m 2 gegevenmetdebedoelinghetgewaseengroeistimulansmee tegeven.Streefwaarden zijnresp.:P-index15-20,
K-index 20-25.Indenavolgeden zomermaandenwordtmethetregelmatige controle-onderzoek eenaanvanggemaakt;zoalsbekend
wordthierbijeengrondmonsteromde14dagengenomen.Werkelijk
onmisbaarwordthetcontrole-onderzoek inhet 2een J>Qjaar,
wanneerhetgewaswat zijnvoedselvoorziening betreft,eigenlijk
pasgoed opdebijbemesting isaangewezen.Hierbijkomt denadrukwelbuitengewoon sterk opdestikstofbemestingteliggen.
Dezeperiodevanbijbemestingvangtaanmediofebruarieneindigtmedioseptember.Hetisindepraktijkminofmeerregel
gewordenomindittijdvakmettussenpozenvan14dageneenstikstofbemesting toetepassen.Degiftperkeerbedraagtgewoonlijk 5kgper100m 2 voordetablettenteelt en3kgper 100m 2
voordevollegrondteelt.Alsmeststofwordt zeerveelkalksalpeterofzwavelzureammoniak gebruikt,somsookkalisalp@ter.
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. -9Overeengeheelseizoengesommeerdkomtmenopeentotaalbedragvanca60kgresp.40kgaanN-meststof.Dekwekerhoudt
voorzichzelf eengiftvan0.5kgN-meststofperm 2 perseizoenalsmaatstafaan.De optimalenitraatwaarde indezeperiode
is60-80.Datdetablettenteelt eenietshogeregiftbehoeft
dandevollegrondteelt staatwellicht inverbandmetdegrotereuitspoeling endaarenbovenmethetgeringerevoordeplantenwortelbeschikbaregrondvolume.Vanafmedioseptembertotmedio
februariwordt ersogoed-alsgeenstikstofmeergegeven,waardoorde.NO2-waardeindegrondterugloopttotca20.Daarentegen
trachtmendekali-waarde,dieinhet zomerseizoenopca20lag,
tot40optevoeren,waartoemenenigemaleneengiftvan 3kg
zwavelzurekaliper100m 2 perkeertoedient.Opgemerktkannog
worden,datmeninDenemarken,althansbijdeanjerteelt,nog
vrijweluitsluitendmetdeslangwatergeeft.Omdegrondtegen
structuurafbraak doordekrachtigewaterstraaltebehoeden
wordtdegrond steeds zorgvuldigmeteenafgeslotenlaagvan
stalmestofgecomposteerdstroterdiktevanca5cmafgedekt.
Zoalsbekendisdezehumusarmelemigegrond zeergevoeligvoor
structuurbederf.Debovengenoemdebemestingsgiften zijnin
Hollandseogenverbazingwekkend hoog.InAalsmeerb.v.geeft
meninhet 2ejaarslechtshetvijfdetotéénkwartvandebovenbeschreven stikstofhoeveelheden.Afgezienvanhetverschilin
teelt-omstandighedentussenbeidelandenkanmenzichenerzijds
afvragenofhetbemestingsniveau (i.e.stikstof)indeHollandseanjerteeltveeltelaagisenanderzijdsofdeextreemhoge
stikstofgiften inDenemarkeninderdaadwelverantwoord zijn.In
ditlichtbezienisdevolgendebemestingsproef,in1957verricht
ophetbedrijfvanFrandsenteAved^revermeldenswaard.Degegevens zijnontleendaandeSrbogforGartneri 1957:Begindatum
1-4-1957;proefgewaséénjarigeanjers(plantdatum8-6-1956)op
tablet.Grondanalysecijfers op27-2-1957:pH 8.0;geleidingsvermogen3.0;NOo-waarden80;K-waarde 18;P-waarde24.Debehandelingenwaren:
A.Controle.
B.Totaal18kgammonsalpeterper100m'.
C.Totaal36kgidem.
D.Totaal54kgidem.
E.Totaal 72.1kgverenmeelper100m 2 .
-10-

-10Demeststofhoeveelhedenwerdenindeproefperiodet.w.van
1-4tot1-11-'37inetappesverstrektn.l.omde14dagenen
voorB,C,Den'Eeengiftvanresp.1,2,3en4.3kgperkeer
per100m 2 ;van18-6tot26-8werdendezehoeveelhedenverdubbeld.Deproeflagintienvoud;hetvakoppervlakwas5.6m 2 .
In.tabel1staandetotaal-cijfers overdegeheleproefperiode
weergegeven.
,
Tabel1.
Debloemperiodevan1-4tot1-12-1957»
C
D
E
B
A
Behandeling
1528 1466
1464
1498
1290
Aantalbloemenpervak
2
261
268
Aantalbloemenperm
230
273
262
14641
Totaal aantalbloemen
12899
14983 15278 14655
Verhoudingsgetallen
118
114
116
100
113
We zienvoorB,C,D enE respectievelijk eenmeeropbrengstvan
13,16,18enl4°/o.Infeite zeggendezeoverdetotaleperiode
gemiddelde cijfersnietveelomtrentdewerkingderinetappes
gedoseerdemeststofgiften.Daaromwerdendeopbrengstenenverhoudingsgetallennogpermaandgespecificeerd.Deze cijfers
staanintabel2.
Tabel2.
Debloemproductiepermaand gespecificeerd.
A
B
C
D
E
Vak-Verh.VakVerhVakVerh VakVerh Vak Verh
opbrgetalopb.getalopb.getalopb.getalopb.getal
April

111

100

Mei

216

100

Juni

150

100

Juli

234

100

Augustus362

100

Septemb.139

100

Okt.

52

100

Novemb.

26

100

113
211

102

112

101

111

100

102

101

98

101

202

94

109
116

215
158
282

99

163
272

219
158

105
122

155
262

103
112

431
161

119
116

454

125
121

48'0

133

458

127

182

131

127

69
44

133

64

61

169

41

123
158

117
150

177
66
44

169

272
168

105
-116

39

127

Naaraanleidingvantabel2kunnendevolgende opmerkingen
wordengemaakt:
a.Vanwerkelijkemeeropbrengsten derbehandelingsvakken is
eerstsprakeinde 3emaand (=juni).Dithangtwaarschijnlijk
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-11samenmethethogeaanvangsniveauvanstikstofbijdecontrolevakken(ziebovenvermeldeanalyse-cijfers).
b.Naarmatedetijdverstrijkt,wordthetbehandelingseffect
sterker.Enerzijds isdittoeteschrijvenaandevoortschrijdendeverarming dercontrole-vakken,anderzijdsaandestikstof-accumulatie indebehandelingsvakken.
c.Wat dedrietrappenmetkunstmest-stikstqfaangaat,inde
driemaanden juli,augustus enseptemberisereenduidelijk
positiefverbandwaarneembaartussendehoogtevandemeeropbrengstenendegroottevandemeststofgift.Hetsterkstgeldt
ditvoordemaandaugustus -tevensdemaandmetdehoogste
bloemenproductie-waarbijdemeeropbrengstvanB,C,Dresp.
was 19,25,33$.Vooroktoberennogsterkervoornovember.
vindtmenechtereennegatiefverbandtussenmeeropbrengsten
stikstofgift;devolgordeishierwatmeeropbregstbetreftB
CD.Vermoedelijk isallengsbijCenD eenteveelaanstikstof
gaanoptreden.
d.Debemestingmetverenmeelgeeftvooralindelaatstemaandeneenzeergoed endaarenboven constanteffect.Deaanloopperiode isechterbetrekkelijk lang.Resumerendekanworden
gesteld,datdehoogstekunstmest-stikstofgifttoteindseptemberzééreffectief is,daarnanietmeer.Datbetekent,datmen
volgensDstikstofmoetdoserentotongeveereindaugustusen
daarnadestikstofvoorziening beterkanstaken.Minofmeer
stemtditovereenmet depraktijk,waarnuhalfseptemberook
geenstikstofmeerwordtgegeven.VolgensD isvan1apriltot
eindaugustus45kgammonsulfaatsalpeterper100m 2 gegeven
(=ca72kgkalksalpeter).Uitdezeproefresultatenkandusniet
wordengeconcludeerd,datdestikstofbemestingindepraktijk
bijanjersinDenemarken (ca50-60kgkalksalpeterper10Q§per
groeiseizoen)opeenonverantwoordhoogniveauligt.
Samenvatting;.
IndeDeenseanjerteeltwordtinhetgroeiseizoengewoonlijk'omde14dageneenstikstofgiftverstrekt (3-5kgkalksalpeterper100m2).Hetblijkt,datdezestikstofberaestingopeen
4 tot5maalzohoogniveauligtalsinHolland gebruikelijkis.
Aandehandvanproefrésultatenkanwordenaangetoond,datde
hogestikstofbemesting inDenemarkennietopeen onverantwoord
-12-

-12hoogniveauligt.Hetvoorgaandegeeftredenomeenonderzoek
intestellennaardevraagofmeninHollandbijdehuidige
stikstofgiftenin.deanjerteeltreedshetoptimalepeilheeft
bereikt.
5*Enigeindrukkenopgedaantijdensdeanderebezoeken.
5.1De_AfdiBodemvruchtbaarheid enJPlantenyoedingvandeJLandbouwhogeschool_teKop_enhagen;
Bijderondgangdoorhetlaboratorium enproefterrein
onderleidingvandeassistentevanProf.Steenbjerg:Mevr.
Bokenkwamo.m.hetvolgendenaarvoren:.
Inallelaboratoria,diezichbezighoudenmethetdoen
vanpotproeven iséénuniformepotingebruik.Decylindrischepotheefteendoorsnedevanongeveer 30cmeneen
inhoudvan20liter.Eenspecialevoorziening isgetroffen
voorhetwatergeven.Dit geschiedtviaeenbuis,dielangs
debuitenwandvandepotisaangebracht enuitmondt inde
bodemvandepot,waareenaantalradiaalopgesteldeopeningen-zorgdraagtvoor eengelijkmatige distributievanhet
water.Depot zelfisopgebouwduittweemet elkaarversmoltenlagenplastic (PVC),eenzwartelaagbinneneneenwitte
buiten.Destijfheid alsmededeprijsperpot (j'.45,—)kunnenalsaanzienlijkwordengekwalificeerd.Doordegroteinhoudvandepotzoudendeplantenzichgedragenalsofzein
devollegrondstaan.
Dewatergiftwordtgeregeldnaarhetdagelijksgewichtsverliesvandepot.Omhetveleenvooralvermoeiendeversjouwenvandepottentijdenshetwegentevoorkomenmaakt
mengebruikvandevolgendewerkwijze:
Depotten zijninlange rijenopca75cmhoogte zodanigop
railsopgesteld,datbijiederepothetcentraledeelvande
onderzijdsevandebodemvrijblijft;ditmethet oogophet
wegen.Onderdezepottenrijdt-eenetagelagereneveneens
oprails -eenspeciaalgeconstrueerdeweegschaal,diemet
glijgewichtenwerkt.M.b.v.eenhefboomkanmenhetweegtablettegendeonderzijdevandezicherbovenbevindendepot
plaatsenenvervolgensdepotomhoogbewegen.Nustaathij
vrijenmenhoeftalleennog zijngewichtaftelezen.
-13-

-13MetMevr.ElseBokenisdoordetweedeauteurnoguitvoerig
van gedachtengewisseld oversporenelementenproblemen.InDenemarken zijnvooralhetmangaan-enkopergebrek vanbelang.
Haaroordeeloverdetenonzentgebruiktereduceerbaremangaanbepaling.wasnietgunstig,hoewel zijhiergeendirecteervaringmeeheeft.Zijvindteenzeergoedecorrelatietussenhaar
opbrengsten enhaarmangaangehalten inbehoeftigegronden.Hier*
bijwordtgebruik gemaaktvandemangaanbepaling volgensSteenbjerg (Tidsskr.Planteavl 39;1933;401),waarbijdegrondwordt
gepercoleerd ofgeschud (1 :20;gedurende 1uur)metmagnesiumnitraat.Debepaling geschiedt colorimetrischnaoxydatietot
permanganaatmet zilvernitraatalskatalysator.
VolgensMevr.Bokenisdeteleurstellingmetdenormale
mangaanmethodetewijtenaandevolgendefactoren:
a.telangdurigeopslagvanhetmonster (PI.&Soil; 1958;2é>9),
waardoorbinnen10dagenhetmangaancijferernstigoploopt,
waarschijnlijk tengevolgevanreductievanhetaanwezige
mangaan (mogelijk doormicroörganismen);
b.hetstekenvanhetmonsteropeenminderjuisttijdstip.Dit
hoortn.l.tegebeurenalsdeplantenongeveer60dagenoud
zijndaardandegrootstebehoefteaanmangaanbestaat.
Dekoperbepaling geschiedt chemischenisvrijingewikkeld.
NahetuitschuddenmetHClmoetdepHvanhetfiltraatprecies
2zijn.Aangezienditmoeilijk isteverwezenlijken,wordenaltijdtweemonsterstegelijk uitgeschudmetHClca1n(bijeen
uitschudverhouding van1:4gedurende 1uurmet 20-25omwentelingenpermin),waarvandetiter zodanig isgesteld,datvan
het enemonsterdepHvarieertvan2.0-2.2envanhetandere
van1.8-2.0.Inbeidefiltratenwordthetkopergehaltebepaald,
waarnawordtgeïnterpoleerd naarpH2.
100mlvanhetfiltraatwordtineenpyrex-schaaltjeop
waterbad ingedampttot 50ml.Afkoelenondereenhorlogeglas.
Inmiddelsstaatklaareenscheidtrechter,waarin15mlCCl 4 en
10mlkoperreagens(Na-di-aethyldithiocarbaminaat 0.1°/.).Dit
reagensiszondervoorzieningenwekenlanghoudbaar.Deinhoud
vanhetpyrexschaaltjewordtaangevuldmet 10ml0.5molair
ammonium-citraaten3 ml6molairammonia,waarnawordtovergebrachtindescheidtrechter.Het schaaltjewordtuitgewassenmet
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-142x5mlammoniumcitraat0.5m.Ook ditwordt indescheidtrechter overgebracht.Opstopwatchwordt 2minutengeschud.
Treedt inenkelegevallengeenscheiding opdankan4ml1,25n
zwavelzuurwordentoegevoegd;1minuutschudden.Vervolgens
toevoegen25ml0.5mammonia,45secondenschuddenenaffiltrerenin25mlmaatkolf.Indiennietdirectwordtgemetenbehorendemaatkolveninhetdonkertewordenbewaard.Mocht een
neerslagoptredendanietsverhitten.Erwordtgebruiktgemaakt
vaneenstandaardoplossingvan5dpmCu,diewordtbereiddoor
verdunningvaneenmoederoplossingvan100dpmCu(uitCUSO4.
4aq).
Eveneensdoordetweedeauteurwerdenmetprof.Steenbjerg
deméritesvandiensS-curvetheoriebesprokeninhetbijzonder
m.b.t.hettuinbouwkundig onderzoek inNederland.Indeloopvan
dezediscussietradwelduidelijknaarvoren,datdezetheorie,
indienjuist,(hieraanwordtdezerzijdsnietgetwijfeld),de
onderzoeker eenmethodeverschaft omlangschemischanalytische
wegelementen-gebreken vandeplantoptesporen.
Inditverbandwerdtevensvangedachtengewisseldwelke
aanpakgevolgd dienttewordenvoorhetprobleemvanrandin
kool.
5.2 HetLaboratoriumvoorPotproeventeTaastrup.
Dit iseenonderzoekinstantie,welke zichenerzijdsbezighoudt
met zelfstandigeproefnemingen(potproeven)enanderzijdsde
gewasanalysesverrichtvoordestaatsproefvelden.Hethypermodernelaboratorium,datstaatseigendom is,bestaatpaseenjaar.
Menwasdrukbezigmetdeanalysevangewasmonsters (haver)afkomstigvaneenmeerjarigebemestingsproef inJutland,welke
alsobjecthad:
derijen-bemestingmetsuperfosfaat.
Detrappenwaren:0-25-50-100-200-400-800lé00-3200kgsuperfosfaatperha.Hieroverheenwarengelegdde
behandelingen:toediening langs iedererij,omdetweerijenen
omde drierijen.MetbehulpvanP^2 zouwordennagegaan:de
verplaatsingvanhetfosfaattussenderijenendenawerking.
Vorig jaarhaddehoogstefosfaatgift(3200kgperha)demaximum-opbrengstgegeven.IneenandereproefeveneensinJutland,
werdheteffectvan magnesiumbijhaveronderzocht,speciaal
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-15methetoogopdeinteractiemetfosfor.Menhadn.l.gemerkt,
datbijdehogesuperfosfaatgiftenmagnesiumgebreksverschijnselenoptraden.Eenveldje,datvorigjaareengiftvan200kg
superfosfaat perhahadontvangendochditjaarniets,vertoonde
bijeengiftvan36OOkgsuperfosfaatperhaeensterkeopbrengstdepressie.Demagnesiumtrappenvandit jaarwaren:0500-1000kgmagnesiumsulfaatperha.Gegevens overderesultatenwarenechternognietvoorhanden.
5.3HetStatensPlanteavlsJLaboratoriumtej^yngbjr.
Dewerkzaamhedenvanhetlaboratoriumvalleninvierdelen
uiteent.w.:a.grondonderzoek,b.gewasonderzoek,c.eenbiologischeend.eenstatistische afdeling.Het instituutheefteen
dependance teVejle(Jutland),datzichechteralleenbezig
houdtmethetanalyserenvangrondmonsters.
Het instituutanalyseertuitsluitend deofficiëleproeven,
diewordenopgestelddooreen"Stateboard",ofdeproevenvan
hetinstituut zelve.De"Stataboard"heeft een13-talproefveldenonderzijnbeheer.
Degrondanalysesbetreffendevolgendeanalyses:
" a.pH zowelinwateralsinKCl,waarbijmerkwaardigerwijzegeen
gebruikgemaaktwordtvandeglaselectrodemaarvandewaterstofelectrode.
b.P-index; deextractiegeschiedtmet0.2nzwavelzuurbijeen
uitschudverhoudingvan1:25(2uurschudden),waarnavoor
decolorimetriegebruik gemaaktwordtvandemolybdeenblauwmethodemetdephotorexreductor;
c.K-index; extractiemet0.5nammoniumacetaatbijeenuitschudverhouding van1:10;debepalinggeschiedtmeteenvlamfotometervaneigenconstructie;hetextractwordtverderonverdundvoordevlamfotometergebruikt;
d.somswordt chloridebepaaldineenwaterig extractmetde
Ag-AgCl-electrode;
e.somsNainhetK-extract,eveneensmetdevlamfotometer;
f.deZn-bepalinggeschiedtpolarografisch;
g.deCu-bepalinggeschiedtineenextractmetHCl(waarbijde
eindpHprecies 2moet zijn)metbehulpvanNa-diaethyl-dithiocarbaminaat;
h.MowordtbepaaldmetK-thyocyanaat;
i.BvolgensRiehnineenkokendwaterextract;
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-1bj.Mnineen0.1 mmagnesiumnitraatextractmeteenuitschudverhoudingvan 1:5(erdientdeaandachtopgevestigdte
wordendathethiergeenvoorschrift betreftendatdesprekersmeermalendeindrukwektennietaltezekertezijn
vanhungegevens;eerderiseenmangaanbepaling besproken
waarbijgebruikgenaaktwordtvaneenandereuitschudverhoudingenvaneenandereconcentratievanhetmagnesiumnitraat
danonsdoordewoordvoerder: deHeerJensenisopgegeven,
terwijlhetvrijwel zekerisdathetgaatompreciesdezelfdemethode),hetmangaanwordtcolorimetrischbepaalddoor
oxydâtiemetpersulfaattotpermanganaatmetKg-nitraatals
katalysator;
k.deadsorptiecapaciteit wordtbepaalddoorpercolatiemet
ammoniumacetaat,uitwassenmetalcohol,verdringenmeteen
mengselvanNaClenNaOH enbepalenvanhetammoniak-ionvolgensKjeldahl
Granulometrischonderzoekwordtvrijwelnietgedaan.
Vandemethodenvoordegewasanlysewerd eenslechtinzicht
verkregen,daartaalmoeilijkheden eengroterolgingenspelen.
Eenvoornaam deelvanhetwerklijkttebestaanuitensilageproeven,waarbijdekwaliteitvanhetproduktinhetlaboratoriumwordtnagegaan.Hierbijwordtgebruik gemaaktvandechroraatografievoordebepalingvanhetgehalteaancapron-valeriaan-,
boter-,propion-enmelkzuur.
Ookhier'geldtweer,datdebepalingenalleengedaanworden
voorrechtstreeks onderzoek.Anorganische analysesaangewasmonstersgeschiedennaverassen,opnemeninHCl,afroken,opnemen,filtrerenenwassen.Demethoden zijnvoor zovernagegaan
enbegrepengebaseerd opdegravimétrie(b.v.Kra.b.v.Pt-chloride;PvolgensLorenz,enz.).
Voordeapparatuuruitrusting vanhetlaboratoriumkanverwezenwordennaardeuitgavevandeOEEC:"Theorganisationand
rationalisation ofsoilanalysis".
5.4HetStatensfors^gsstation^Blangstedgaard^
Hetbezoekaanditproefstation,datopinstigatievande
consulentChristianFichgeschiedde,bracht onsincontactmet
deheerErikPoulsen.Onderwerpvanstudievormenfruitteeltvraagstukken.Hetproefterreinis40hagroot.Bezichtigdwerden
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-17-.
o.m.:eenstikstoftrappenproefmetjongeappelbomenopverschillende grond-typen.Destikstoftrappenwaren:0-5001000en2000kgkalksalpeterperha.
Degrond-typenwaren:
A.grondvanheteigenterrein(zwaar;humusarm);
B.mengselvan $0%grondvanA+50f«turfstrooisel;
C.gronduitJutland (licht;humusarm);
D.mengselvanj?of«grondvanC+5of»trufstrooisel;
Opdezuiveregrond-typen (Aen.C)wasinhetgeheelgeen.stikstofeffecttezien;integendeel,hetbladvertoondebijdehoogstegiften eengeligetintwaarschijnlijkalsgevolgvangloeirestschade.Daarentegenwashetstikstof-effectopdegrondmengsels(BenD) zeerduidelijk-oplopendvandelaagstetotdehoogstegift.Menwasdemeningtoegedaan,datdezeresultatenop
basisvanhetC/N-quotient dienentewordenverklaard.Deopzet
vaneenandereproefmet jongeappelboompjes iningegravenbakkenwasdevaststellingvandeoptimaleK-indexingrondvan
hetsigenproefterrein.DeaangelegdeK-index-niveau'swaren:
4;8;12en16.Detotdusverreverkregengegevensgevende
indruk datdeoptimaleK-indexzichongeveerbij6moetbevinden.IndeboomgaardenopBlangstedgaardjord heeftmendebeste
ervaringenechterbijeenK-indexvan16enopHornungjord bij
Vorig jaarwarentevensproevengedaanmet isotopenomna
tegaanwelkelagenindegrondvanspeciaalbelang zijnvoorde
opnamevaneenbepaald ion.Daartoe zijnCa-Rb-enP-isotopen op
verschillende dieptenindegrondgeïnjecteerd.Uitdezeproeven
isgebleken,datdelaagvan20cm(bijappel)vanoverwegendbelang isvoordeopnamevanhetCaenRb,terwijldePop40-60
cmdieptevangroteinvloed isvoor'deplant.
Degebruikteanalyse-methodiekenkomengrotendeels overeen
met dereedsgenoemde.NH4wordtmiddelsKjeldahlbepaald.Door
eenmonstergedurende 12urenmeteentoevoegingvantitanosulfaatwegte zettenismeninstaatookhetnitraatalsammoniaktebepalen.Deomzetting isvrijwelkwantitatief.
Demagnesiumbepaling geschiedtvlamfotometrisch,waarvoorde
BeekmanDUmetfotomultiplierwordtgebruiktbijeengolflengte
van258mu.Eenhalvegramgewaswordtbij470-480°Cgedurende
4guurverast.Deaswordtmet2.5mlaq.dest.overgebracht in
-18 .

-18eenmaatkolfwaarna10ml1.5nsalpeterzuurwordt,toegevoegd.
Verhittentotbijna100graden(omdesilicatenteontleden!).
Afkoelenenaanvullentot50ml.Filtreren enbepalen.Destandaardreeksheefteveneens een0.3 nHNC^-milieuwaaraan zoveelK,
Ca,NaenPistoegevoegdalsinhetgewasmonsterwordtvermoed.
Opdezewijzekanvoor37-5dpmMg (hoogstevandestandaardreeks)100schaaldelenwordengenoteerd.Zoalsisteverwachten
heeftbijdezemethodedelaagstestandaard (0dpmMg)echter
reedseenuitslagvan50schaaldelen.
3*3Hetbedrijf_van_FransenxAved^re.
Dit iseenreusachtigbedrijfvannaarschatting 7haonder
glas.Voornamelijk houdtmenzichbezigmetdevermeerdering
vananjerstekken,dochdaarnaastteeltmenallerleibloemteeltgewassen.Belangwekkend isderozenteelt,welkehierop
tafelsgeschiedt.Deze zijn1.25mbreed en20cmdiep.en
liggenmethunbodembovendebeganegrond.ZodoendeitJeen
vrijeluchtcirculatie onderdetafelmogelijk,hetgeenmen
methet oogophetinstandhoudenvaneengoedebodemtemperatuurvangrootbelangacht.Dewandendertafelszijnvan
hout.Hetrassensortimentwijkt enigszinsafvanhetHollandse:GeheimratDuisberg,TawnyGold,dochookRapture,
Poinsettia,Wanda(dezelaatstetreftmeninAalsmeer
praktischnietmeeraan).Deteelt duurtslechtsdrietot
vierjaar.Alstabletgrondwordtmeest eenverseakkergrond
(z&velig)gebruikt,uandebemestingwordt,zoalsdoorgaans
indeDeensebloemisterijdoordekwekergroteaandachtgewijd.Naastdedeur,dietoegangtotdekasverschaft,bevindt zicheenlijst,waaropnauwkeurig allefeitenm.b.t.
debemestingwordtbijgehouden.Alsvoorbeeldvolgthieronderhet schemavanafjanuari1958vooreenkasmetTawny
Gold:hetgewaswasdriejaaroudenvoorhetlaatstingesnoeid op30-12-1957.(Zielijstbemestingsgegevensvolgende
Humusilineiseenproduct,bestaandeuit afvalstoffenvan
depeniciline-fabricage vermengdmetturfstrooisel.Het
wordtnietdoorgespit,dochslechtsoppervlakkig opdegrond
neergelegd.Bezienwe onderstaandelijst,dankunnenwe
constateren,datindezomermaandelijkswordtbijgemestmet
zwavelzureammoniak.Evenalsbijanjers duswordtinHe
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-19LijstmetbemestingsgegevensvoorkasmetTawnyGold.
Uitslagenmaand,grondanalyse
Dat.Hoeveelheidmeststof,
Dat.gel.
nitraat
K
P
pH
waarde
waarde
verm. waarde
6.2
13/1 3kgZ.A. perare
90
20
13/2 .1.6
45
40
6.1
30
24
7/5 ca1tonstalmest
19/3 2.2
p/are
6.0
29/4 2.9
50
30
39
12/63kgZ.A. perare
6.1
60
20/5 2.7
37
35
17/73kgZ.A. perare
40
100
23/6 2.9
5.9
39
23/83kgZ.A. perare
28/7 2.4
90
30
23.3 2/9 150kgHumusiline
5.5
p/are
46
25/8 2.4
6.0

30

35

rozenteelt ook intensieverbijbemestdaninHolland.Desondanks
isdeindruk,datderozenerminderflorissantbijstaandannormaalismetderozeninAalsmeer.Hetfeit,datderozenhierop
tafelswordengeteeld,zalerwelnietvreemdaanzijn.Ofschoonde
pHvandebodemniethoog,zelfsaandelagekantis,wordtveel
lastondervondenvanijzerchlorose.Vorig jaarinaugustushad
men3-5kgijzerchelaatperareaanhet ziekegewastoegediend
metvolgens zeggenafdoend resultaat.HetbetrofhiereenfabrikaatvanDuPont;denaamwashelaasnietmeerpreciesbekend
(waarschijnlijkFerrogreenofPermagreen).Thanswasechterweer
eenbeginvanchlorosemerkbaar.
5.6HetbedrijfvanS.AndersenteVedbaek.
2

Ditiseenpotplantenbedrijf vanca3000m .Hoofdzakelijkwordenerbladplantengeteeld;hetsortiment iszeergroot:Aphelandra,Croton,Ficus,Abitulon,Kalanchoë,varens,etc.Er
kondenvelesymptomenvanijzergebrek aanallerleigewassenwordengeconstateerd.Buitenbevond zicheencomposthoopbestaande
uiteenmengselvan 50^sphagnumen50f<>oudekoemest.Hetduurt
eenjaareerhetmateriaalgeschiktwordtgeachtomalsbestanddeelinhetgewonepotgrondmengselverwerktteworden.Volgens
deopgavevandekwekerbestaatditlaatsteuit:2delencompost,
1deelbladgrond,1deelversenaaldengrond,1deelakkergrond
en1deelzand.
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-205.7DebloemenmarktteJKopenhagen.
Demarkt,dievan7-9 uur'smorgensplaatsheeft,bevindt
zichopeengrootlpleinmiddeninKopenhagen.Allebloemisterijbedrijvenrondomdehoofdstadverkopenhierhunproducten.
Infeite isdenaambloemenmarkt onjuist,want erwordteveneenshandelgedreven ingroenteenfruit.Vaneenveilingsysteem,zoalsinHolland'gebruikelijk is,istotaalgeen
sprake.Iedereenkanerterecht,degrossier endewinkellierzowelalshetpubliek.
Hetisvooraldegevestigdekwekermet eenvasteen
meestalgunstiggelegenstandplaats opdemarkt,diezich
verzettegendeinvoeringvaneenefficiënterverkoopsysteem.
Hijkoestertnamelijk devrees,dathijmindergoedezaken
zalmakenalshetveilingsysteemwordtingevoerd,wantdan
.heeftiedereengelijkerechten.Voorts zouooknogeenrol
spelendeoverweging,datdoorhetnoterenvandeinkomsten
dertuinders defiscus eenjuisterbeeldvanhetinkomen
derbetrokkenen zoukunnenkrijgen.Eenpogingvandejongeretuinders,diezichvooralgedupeerdvoelendoorhetgemisaaneenvastestandplaats,omeenveiling inhetleven
teroepenismisluktdoordesterketegenwerkingvandeanderepartij.
Nabeschouwing.
,Hetiseenmoeilijk teloochenenfeit,datdehogestand
.vandeDeensetuinbouwvooreennietgering deeltedanken
isaanhetvoortreffelijk georganiseerd grondonderzoek ten
behoevevandepraktijk.Inhetbijzonder debuitengewone
snelheid,waarmedehetbemestingsadvies totstandkomt,is
benijdenswaardig.Voortskanaanhetfrequentecontroleonderzoekmethetoogopeendoelmatigebijbemestingvankasgewassen zeergrotewaardegehechtworden.Navolgingvan
dezemethode zouvoordeintensievekascultures inHolland
zekeroverwegingverdienen.
Dat detuindernogeenactieverolbijhetgrondonderzoekvervult,magalspsychologischefactornietwordenonderschat.
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-21T.a.v.departiculieregrond-laboratoriamagdevraag
wordengesteld ofdeonderling tegeringebindingopden
duurgeenongunstige consequenties zalhebbenvoordegoede
functioneringvanhetgrond-onderzoek.Inditverbanddient
ookgewezentewordenopdeaanwezigheidvanhetwinst-element,diedeneigingindehand zoukunnenwerkeninbeslissendesituatiesdecommerciëleaspectenbovendewetenschappelijketelatenprevaleren.Erzijnechteraanwijzingen,
datdeoverheidvoornemensisgaandewegwatmeerregelendop
ditterreinoptetreden.
Kenmerkend voordeDeenseanjerteelt zijnderegelmatige,
kortopelkaarvolgendebijbemestingenmetstikstof (5kgkalksalpeterperareomde14dagen)metdeextremetotaalgiftper
groeiseizoenvanca60kgkalksalpeter perare.O.i.komtdit
hogeverbruikniet zozeervoorrekeningvandefeitelijke
meststof-onttrekking doorhetgewasalswelvandeaanzienlijke
uitspoelingsverliezen.Dezehoudenweerverbandmethetzeer
omvangrijkewatergebruik indezomer,deaardvandegrond
(niet zwaarenhumusarm) endeteeltoptabletten.Recenteeigenwaarnemingenhebbenhetbelangvandezeuitspoelingsverliezenbevestigd: opanjertablettenkunnendegrond-analysecijfers
indezomerbinneneenkorttijdvak zeersterkteruglopenals
gevolgvanhet intensievewatergeven.Inditlichtbezienisde
waardevanhet controle-onderzoek evident.
Kan geconstateerdworden,datdebemestingsgewoonten bij
anjers opeenhoogpeilstaan,teleurstellend ishettemoeten
vaststellen,dateraanwetenschappelijk speurwerk ophetterreinvandevoedingsbehoeften vandeanjerendeinvloedvande
anderefactoren (b.v.licht),vrijwelnietsisgedaan,^angewas-analysesheeftmen zichtotdusverrenietgewaagd.Ookde
z.g."tissuetests"wordenniettoegepast.Hetwelslagenvan
deze reisnaarDenemarken endevlotteafwerkingvanhetoverladenprogramma isvoornamelijk tedankenaandevoorbereiding
endeverderebemoeienissen vandeadjunct-landbouwattachéte
Kopenhagen: ir.B.Westenberg.
Bijzondere erkentelijkheid zijnweookverschuldigd aan
deheerM.Amsen,leidervanhetgrondlaboratoriumteKopenhagen,metwieweuitvoerigvangedachtenhebbengewisselden
dieonsboven^dientweeeneenhalvedagalsgids entolk inde
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-22Deensehoofdstad terzijdeheeftgestaan.
VoortsmogenwenogvermeldendeconsulentenPoulDahlen
ChristianFich,diezichgedurendeonzebezoekenaanbedrijven
resp.bijKopenhagenenbijOdensealsuitnemendegastherendedenkennen,
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1)

een K-index-eenheid komt overeen met 47 kg. u i t w i s s e l b a a r
K20 per ha d . i . 1.j>6 mg. K per 100 gram grond.
een P-index-eenheid met 200 I g P20^ per ha d . i . 8 mg P2O5 per
100 gram grond.

