Bijpratenoverbemesting(slot)

Spoorelementen

leendemoeilijk toegankelijke vorm overgebleven. Tegenwoordig zal dit zelden
meer voorkomen. Nukan het probleem
vaneentearmegrondontstaan doorgebruik van gezuiverd water. Het maakt
vooral ten aanzien van de voorziening
met spoorelementen heelwatuitof men

den. Kleine verontreinigingen zijn voldoendeomde indebehoefte vanhetgewas tevoorzien. Molybdeengebrek kennen we alleen vande opkweek op oligotroof (=voedingsarm) veen Hetmeest
bekende voorbeeld van molybdeengebrek is klemhart bij bloemkool Direct

Onderspoorelementenverstaanwe voedingselementen waarvoor voor deplantengroei maar zeer weinig nodig is.Uit
het feit dater maar weinig vannodig is
mag men beslist niet afleiden dat de
spoorelementengeengroteinvloedopde
groeivanhetgewaszoudenkunnenhebben. Hetbetekent atleendat erinvergelijking met dehoofdelementen veel minder van wordt opgenomen. Een voorbeeldkanditverduidelijken:
100kgversekomkommervruchten bevat:
Ongeveer
Maar slechts

100
gN(stikstof)
150
gK(kalium)
0.250g (Fe(ijzer)
0.025gCu(koper)

pHbelangrijkvoorde
opname
Eenbemesting met spoorelementenisin
deregel niet nodig, omdat degronderal
voldoendevanbevat.Nemenwe alsvoorbeeld ijzer, eenvande spoorelementen
die in de natuur overvloedig voorkomt.
Gemiddeldbevatdeaardkorst endusook
de teeltgrond, 5% ijzer. Rekenen wedit
omopdebouwvoordanwilditzeggendat
per 100 m 1ruim 1tonijzer aanwezig is.
Hoekannuineengewasgroeiendopeen
dergelijke grond toch ijzergebrek optreden?Dittebegrijpenvraagtwat inzichtin
desituatie,zoalsdie indebodem is.Inde
eerste plaats de vorm waarin hetijzerin
de grondvoorkomt. Meestal zalijzer zijn
ingebouwd inmineralen ofbijvoorbeeld
simpel ookaanwezig zijn alsijzeroxide.
Slechtseen heel kleindeelvanhet totaal
indegrondaanwezige ijzerzalinhet bodemvochtzijnopgelostendusdirectdoor
deplant kunnen worden opgenomen.Bij
dezeoplosbaarheid speelt depHeen belangrijke,zonietdebeslissende rol.Voor
vijf vandezesspoorelementen geldtdat
de opname door hetgewas slechter verloopt bijeenhoge pH. Molybdeen is een
uitzondering; gebrek aan dit element
treedteerderopbijeenlagepH.

Ookandereoorzaken
Naast eenverkeerde pHzijn er ook andere omstandigheden dietotgebrekaan
spoorelementen aanleiding kunnengeven. De grond zouonvoldoende vande
voor deplant beschikbare vorm kunnen
bevatten. Twintig jaar geleden werden
soms kassen gebouwd op „uitgeboerde"
grond. Vanhet spoorelement isdanal-

concurrentie tussen vrucht enjong blad
eengroterol.Isdeplukeenmaal opgang,
danverdwijnt dechlorose Ter bestrijding
van mangaangebrek kan worden gespoten meteen oplossing van 1à 2g mangaansulfaat per liter (=0,1 -0.2 %) Tegen
ijzergebrek kan uzerchelaat (ijzermeststof)uitstekend werken Erzijnverschillendevormenvanchelaat indehandel,bijtoepassingopdegrondopgelostm
water isdeEDDHA-vorm(ChelFe138)te
verkiezen. Voor substraatteelt worden
veelalanderechelaatvormengebruikt.
Boriumneemt onderde spoorelementen
een aparte plaats in. In tegenstellingtot
de andere spoorelementen is het geen
echtmetaal. Hetismdegrondveelbewegeli/kerdandeanderenenspoelt dusook
gemakkelijker uit. Treedt het gebrekop,
danzijndegevolgen voor hetgewas bijzonderkwatifk. Bit ernstiggebrek sterven
degroeipuntenaf Heteerste kenmerk is
zowel bij tomaat als komkommer het
brooswordenvanhet gewas, tomaat laat
zich nauwelijks meer aanbinden Omdat
boriumgebrek de laatste jaren vaker
wordt gesignaleerd, wordt de bepaling
van bonum in degrond opnieuw bestudeerd Hoewel dn onderzoek nogniet is
afgesloten kan desgewenst nu reeds
bonumonderzoek van grondmonsters
worden aangevraagd Het uitstrooien
van borax zonder grondonderzoek vooraf <szeer gevaarlijk, omdat men gauw
teveelgeeft.

Ooklettenopteveel
slootwater danwelregenwater of water
van de omgekeerde osmose-installatie
gebruikt. Vooral bij de voorziening van
boriumspeeltditeengroterol.
Eenanderpuntnogishet antagonisme(tegenwerking), met anderewoordeneen
teveel aanheteneelement geeft inde
plant gebrek aanhet andere. Het fraaiste
voorbeeld hier is wel het optreden van
ijzergebrek na stomen. Door stomen
komtveel mangaan vrijdat ijzergebrekin
deplant kanveroorzaken.

Overzicht
Een overzicht van de spoorelementen
geefthetvolgendelijstte:
Fe
ijzer
Mn
mangaan
Cu
koper
Mo
molybdeen
Zn
zink
B
borium
Koper-, zink- enmolybdeengebrek zijn
bijdeteelt vangroenten indekasgrond
onbekend. Zelfs by teelt op steenwol,
veenofvoedingsoplossmgzatgebrekvan
deze elementen niet gemakkelijk optre-

Boriumgebrekkomtdelaats»tijdmeer
voof.Bijernstiggebrekstervendegroeipuntenaf,watvoorhetgewasbtjionderkwalijk

daarna kan genoemd worden het verschijnselvanslappeblaadjesbij sla. Ook
bijopkweek opveenrijke potgrond is aan
tomaat en andere koolsoorten molybdeengebrek waargenomen. Het toevoegen van voldoende molybdeen aande
' potgrond voorkomt het euvel. Voor de
meeste gewassen is 5 g natrium- of
ammoniummolybdaat perm 3voldoende,
voorkoolkanmenbeter 20à25ggeven
IJzer- en mangaangebrek noemen we
tezamenomdat zemoeilijkuitelkaar zijn
tehoudenenmeestal onder dezelfdeomstandigheden optreden Zulke omstandighedenzijn kalknjke grond (hogepH),
slempige grond en grote vruchtdracht.
Vooralindekoude- enheteluchtteeltvan
tomaten kan bijhetbegin van deoogst,
alsdeplantengoedvolhangen,eenchloroseoptredeninde topvandescheuten
Dezechlorose,waarbij een fijne marmering optreedt, lijkt op ijzer- enmangaangebrek Vermoedelijk speelt devoedsel-

Ook voor een aantal andere spoorelementen geldt, dat menmet alleen aandacht moet hebbenvoor eentekort maar
ook op moet passen voor een teveel
Overmaat aan koper, molybdeen entjzer
is op dit moment nog onbekend Zinkovermaatwerdgevondenin eenkaswaar
gegalvaniseerde regenleidmgen werden
gebruikt.Ookbt)substraatteelt enopvoedingsoplossing werd zmkovermaat meer
dan eens gevonden, er blijken danverzinkte onderdelen aanwezig indeapparatuurvoorwaterwinning ofdoseringvan
meststof of voedingsoplossing Ook regenwater, verzameld van een verzinkt
dek, kannogal wat zink bevatten Mangaanovermaat isal genoemd Stomenen
een (agepHzijnalsoorzaken tevermelden. BIJ eenpH boven 6.5zal inderegel
weinigschadeoptreden, enkele specifieke gronden uitgezonderd. Zoals eerder
werdbenadruktwordt deopnamevande
spoorelementendoordepHvandegrond .
beïnvloed. Dithoudt m datbij overmaat
van de spoorelementen (met uitzondering vanmolybdeen) dat de optimale
pHvaneenbepaaldegronduiteraardook
afhankelijk is van de rijkdom van die
grondaanspoorelementen
Dr.ir.J.P.N.L-Roorda vanËysinga
Proefstation Naaldwijk
31

Tuindvi! 1 9 1 1 9 7 »

rw ??<30i*i<>ti"t

Tiiimfrri|19<)979>

"' ?? i30<*!.*>...|

