O'b
Bibliotheek
Proefstation

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,

Naaldwijk

TE NAALDWIJK.

A
1

S
74

Beregening met meststoffen,1962.

door:
C.SonnevelcL.

Naaldwijk,1963.

2 2 5 \Çdo

A

*

S
y*

BSBSGEfflMS SfSf MSfSfOfFSM

1962«

C. Soaanaveld.

*•

Mâiâi

Inleldiag.
Werkwijs«#
Beregening aet »erMaeat.
Beregening a®t fovfaati&eetstoffen.

PBOEFSTATIQl fOOl Dl GEOEHTEÜX 11 PBUIÎTEELf OMJ3I» SMS TI HAALUWIJK.

Inleiding. •
Voor bat kmilM via de regenleiding kunnen ßiet alle meststoffen
worden gebruikt. In snkels oriënterende proefjes zijn op het Proef
station verschillende meststoffen beproefd, la ie eerste plaats was
het die bedoeling in deze proefjes te constateren of de desbetreffen
de meststof neerslag sou achterlaten op het blad en bij welke con
centratie de meststof verbranding zou geven.

In de uitgevoerde pro ven zijn steeds Jonge (poolbare) tomatenplan
ten gebruiktp deze hebben op een laagje turfmolm gestaan, waaronder
plastic.
Omdat het niet mogelijk was de zeer kleine objecten( groepjes van
5 à 6 planten) »et de regealei-ding te behandelen« is de kunstmest
oplossing vooraf klaargemaakt en daarna zijn de planten met een
gieter flink gebronsd.
Beregening »et memmest.

Jâiài
Àls in de praktijk met verschillende voedingselementen te gelijk
beregend moet worden, wordt overgegaan tot menging van onk lvoudige
meststoffen» Door de A.S#F. fabrieken is een volledig oplosbare
mstetof ontwikkeld waarvan de saaenatelling als volgt ist
10-4-20-5. Het is d® bedoeling, de eigenschappen van deze meagmest te toetsen aan de meageels aie in de praktijk reeds zijn gebruikt.
Opzet»
Als objecten worden opgenomen«

beregening »et 520, 64O en 1290 g 10 - 4 - 20 - 5 P«* 100 1} dit koat
res p. overeen met 1,2, en 4 ata.jberegening «et 520» 640 en 1260 g
per 10© 1 van «en mengsel van 2 delen kaliaal.peter, 1 de«! zwavel*
sure aaaoniak en 1£ deel bittersouti dit komt reap« avereen »et 1,2,
2.4 en 4.0 at«,&*beregeaen «et water sonder toevoeging van seat.
Bereffeninfl.
Met tussentijd van enkele dagen ia er ditn&al beregend.

Op de planten is geen neerslag achter gebleven van de kunstaestberegening.
Verbranding.
De verb.anding ia beoordeeld door het geven van een cijfer* naarmate
de verbranding ergernis, ia het cijfer hoger. In de onderstaande
tabel aijn de 0ijfer* weergegeven.
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Zoal* blijkt, is de verbranding tengevolge van de aengmestbegieting
van belde soorten meet ongeveer gelijk.
Plantengroei.
Tussen de veraehillenoe ooncentratiea kwaaen belangrijke veraohillen
voor in groei. Bij beregening sonder kunstmest vertoonden fie planten
eterk stikstof gebrekj beregening met 1 at®. gaf een welig slap ge*
vas en naaraate a« concentratie hoger was, ontstond en steviger plant
aet sterk gekrulde bladeren in de kop.

Zie ook de in dit verslag

opgenomen foto's* Mj de hoogste concentratie ie ook de biadverbranâing duidelijk sichtbaar. ,
Beregening act fosfaat&eetstoffen.
•Peel t
Bij beregening in de praktijk, met d ibfeelsuperfosfaat kwamen regel*
matig

©vallen voor, vaarbij sich na het opdrogen van 4© planten

een «rit neerslag afaette op het biad en de vruchten. Daarom ie ge
tracht een andere fosfaatn@$tstof te vinden.

ÈÊSSX*
In de proef worden 4e volgende fosfaatvorman gebruikti
1. aubbelsuperfosfaat (4O $)
2. mono-amaoniumfoefaat (10-50-0).
3. tripolyfosfaat (fa^PjO^)
Se concentratie wordt de eerste maal op 0.3 /» gehouden en wordt daarna bij
elke berekening met 0.3 $ verhoogd. Seas t de beregening met fosfaat is
een contrôle vak opgenomen.
Beregening..
Met tassentijd van enkele dagen is er 4 maal beregend« sodat de hoog
ste concentratie 1.2

%

is.

I&ssbM*

De beregening met dubbelaupsrfosfa&t gaf een seer sterke veront
reiniging op het bladf waarschijnlijk is dit een gevolg van ^ipa
resten die in dese mest voorkomen. Bij ammoniuafoafaat was de ver
ontreiniging minder, maar toch nog vrij erg. de polyfoefa&t heeft
in dese proef geen neerslag gegeven. In latere proeven en in de
praktijk deden sieh echter wel moeilijkheden voor, doordat sich een
swak blauw-witachtig neerslag op het blad afaette.
Verbranding.
Ma

é*

beregening met 0.9 ^ van de

genoemde meststoffen is - bij de

behandelingen waar iubbeIsaperfosfaat of ammonium!oafaat was toege
voegd aan het water - verbranding opgetreden.

Ma ie beregening »et t.2

fi is

dit nog toegenoaen. Vooral bij de

&eBoaiufflfoafaatbthandelin:. vas de verbranding toen vrij ernatig.
De polyloefaat gaf ook tij 1.2 > nog geen verbranding.
Qsaotiaohe waarde van oolyfosfaat.
Over de ionisatie van tripol^fosfa^t sijn onvoldoende gagevena be
schikbaar. Daaroa ssija enkele oriënterende proeven genomen.
B rekeningen aaa de hand van mettfingen op het laboratoria» gaven
uitkomsten, die varieeruen van 700 - 1200^per 100 1 water voor 1 ata.
osmotische druk.
Beregeningen in de praktijk aet bchuip van coneentratiera tere
gaven uitkomsten van 400 - 800 g per 100 1 water.
Zoals blijkt# koaen grote versohillen voor» £«» verklaring kan hier
voor niet worden gegeven. Het ondersoek is n.l. niet voortg®set,
oœdat ook het poiyfosfast niet aan de gestelde eisen heeft voldaan.
Waarschijnlijk hangt de ionisatie sterk af van de oonoeatrati< en
de temperatuur.
Qpaerkin*.
Soale uit het bovenoasohrevene blijkt, is er nog gsea geschikte
fosfaatvorm gevonden. .Daaroa wordt voorlopig geadviseerd na een
beregening met een fosfaat® sta tof het gewas voor heterogen na te
spoelen. Iegelijk kan nog «en fosfaatvora gevonden, waarbij dit niet
nodig is. Hierbij gaan in de eerste plaats de gedachten uit naar
orthofoeforsuur (K^PO^). Verpakking en vervoer sullen hier de
grootste aoeili^kh den geven.
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Foto 1. üladverbranding door beregening met kunstmest.
( no neg. 14246).

Foto 2.

Stikstofgebrek door bere-

Foto 3.

Een welige plant bij bö

genin.; met alleen water.

regening met 1 ata. sumgaest.

(no neg 14242)

(no neg 14245),

Foto 5. Beregening met 4 atm. œengm@st.

en harde plant met sterk

gekrulde kop. Let ook op de
verbranding.(no neg 14245)«

