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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.
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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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XI
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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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Tabel 1.CorrelatiecoefficiSnten voor hetverband tussen hetgehalte aaninwater oplosbare fluoride
(F-water) ofmet kunsthars extraheerbare ('labile') fluoride indegrond enerzijds enhet fiuorgehalte
inhetbovengrondsegewasvanfresia's anderzijds.
Aantal
F-water
waamemingen
Metinbegripvanafwijkend monster/
Aberrantsampleincluded
Afwijkend monsterbuitenbeschouwing/
Aberrantsampleexcluded

'Labile'-F

30

0,43*

0,39*

29

0,34

0,61**

Numberof
observations

F water

'Labile' F

Table 1. Correlation coefficients for therelation between thecontents of water solublefluoride(F
water)orresin-extractable('labile')fluorideinsoilandfoliarfluorinein freesia.

vrijwel steeds minder dan0,5(xgFpergdroge stof. Bijhaver haddriekwart van de
monsterseengehaltetussen0.5en1 y.gFpergdrogestof,deoverigemonsterslagen
inaantalgelijkverdeeld,erbovenofietseronder.
Hetgehaltevan0,5jigFpergdrogestofvormde,bijdegevolgdebepalingsmethode,
de grens waarbeneden niet meer nauwkeurig iste bepalen. Onder deze omstandighedenwaseenverbandtussendefluorgehalteningrondengewasnietofnauwelijkste
verwachten. Dit verband werd dan ook, behoudens een enkele uitzondering, niet
gevonden.
Deze uitzondering betreft hetfiuorgehalte injonge haverplantjes dat zwak doch
statistisch betrouwbaar (r = 0,21*) bleek te zijn gecorreleerd metF-water. Andere
relatiesmetwaamemingenaanhetgewasworden onder 3.4waar hetbetreft deaantastingdoorfluorovermaat,enin6.2waar hetbetreft decorrelatie tussen depHvan
degrondenfiuorgehalte inhetgewasnaderbesproken.
Omdat fluor door dewortel uitdegrond kanworden opgenomen, kandevraag
worden gesteld: is er &n waarde voor het natuurlijk fiuorgehalte? Vermoedelijk
moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Het lijkt aannemelijker dathet
fiuorgehalte inhetgewas,indienluchtverontreinigingnietinhetgedingis, afhankelijk
isvandebodemgesteldheid,metnamehetgehalteaanlutumofafslibbare delen,het
gehalte aanorganische stof, depH,hetfiuorgehalteeneventueel vanandere eigenschappenvandebetreffende grond.

*:0,01<P<o,05
**:P<0,01

3.3 Invloedvanfluorinzeerlageconcentrates
In de literatuur (zie Roorda van Eysinga, 1972)zijn publikatieste vinden waaruit
blijkt dat een bemestingmetfluoridegunstig leanwerken. VolgensMunk (1964) kan
toevoeging van natriumfluoride aan dicalciumfosfaat de werkzaamheid ervan verbeteren, toevoeging van calciumfluoride had geen effect. De verklaringvoorhetgunstigeffect van natriumfluoride zou zijn, dat het in water oplosbaarfluorzoutmet het
dicalciumfosfaat wordt omgezetincalciumfluoride en/offluorapatietwaardooroplosbaar (natrium)fosfaat ontstaat. Een overeenkomstige reactie geeft toevoeging van
dicalciumfosfaat aan kaliumfluoride in waterige oplossing, zoalsin 5.1 nader zal
wordenuiteengezet.
Volgens Bertrand (1969), die proeven deed met mais op watercultuur isfluor een
noodzakelijk element voor een goedegroei van dit gewas.In eenzelfde richting wijst
destudievan Treshow &Harner (1968),diebij boon eengroeistimulans waarnamen
doorbegassingmetfluorwaterstofinzeerlageconcentraties.
Omdat fluor eigenlijk overal in de natuur voorkomt, zal in eengewas zelden een
zeerlage concentratie - dit wilzeggen een gehalte beneden 2 (xgFper g drogestof worden aangetroffen. In het kader van dit onderzoek werd getrachtenkele gewassen
waaronder sla, fluorvrij te telen, maar dit slaagde slechts gedeeltelijk. De redenen
hiervanwordeninhoofdstuk 5besproken.
Bijdefluorvrije teeltvan slawerd gebruik gemaaktvan dubbelgedestilleerd water,
pyrexglaswerk en door actieve kool geleidelucht,voor deruimteenvoor deaeratie.
Ondanks alle voorzorgen werd bij kropsla (Lactuca sativa L.) nooit minder dan
ongeveer0,5jxgFpergdrogestofgevonden.
Een volgroeide slakrop weegt omstreeks 250gin verse toestand,12J gna drogen.
Bijeen gehaltevan 0,6 [xg F per gdroge stof heeft eenkrop dus 1\jigF opgenomen.
Voor zijn ontwikkeling verbruikt een krop 3-51water. Indien 51voedingsoplossing
voor 1\ ji.gF heeft moetenzorgen dan isbij passieve opnamevanhetfluoride0,0015
mgper1 ( = 0,0015ppm)voldoende. Bijanalysevan devoedingsoplossingwerdgeen
aantoonbare hoeveelheid fluoride gevonden ( < 0,04mgFper1).Eenen ander illustreert deproblemen diemoeten worden overwonnen wilerinderdaadsprakezijn van
eengeheelfluorvrijeteelt.
3.4 Verbandtussenfluorgehalteinhetgewasendematevanaantasting
Nietalleen deaard van degrond maar ook het gewasspeelteenrolbij deopname
van fluor. Onder normale omstandigheden had kropsla ongeveer2figF , fresia 2-10
|xgFendeaantheeverwanteCamelliajaponica L.ongeveer 100[xgFpergdrogestof.
Delaatstehad bijteelt opweinigverteerd sphagnumveen met 'proanalyse'-chemicalien,influorvrijelucht,tochnog28(xgFpergdrogestofvandebladeren.
Ook het toelaatbaarfluorgehaltein het gewasloopt voor de diverseplantesoorten
veruiteen.Onder dit 'toelaatbaarfluorgehalte'wordt verstaan hetfluorgehalteinhet
gewas waarbeneden geen, en waarboven wel schade doorfluorovermaatis te ver-

wachten. Het toelaatbaarfluorgehalteisniet een getal maar een traject. Bij waarden
lager danhetlaagstegehaltezalnooit schadeoptreden, bovenhethoogstegehaltezal
steedsschade optreden eninhet tussenliggende gebied bepalen andere factoren ofer
aldannietschadeoptreedt.
Opgrond vanwaarnemingen in gebieden metluchtverontreinigingenproeven met
HF-begassing worden in de literatuur een aantal toelaatbare fluorgehalten van het
gewasvenneld.Voorgladioolwordt ongeveer 10(xgF,voorabrikoos 15-50of 100[xg
F envoortomaat200-300[xg F per gdrogestofalstoelaatbaarfluorgehaltegenoemd
(zieRoordavanEysinga,1972).
Uit eigen onderzoek, waarbij het fluoride viahet substraat werd toegediend, werd
een toelaatbaar fluorgehalte afgeleid van ongeveer 0-2[xgF voor fresia, voor lelie
7(xgFenvoorslavan100-200jxgFpergdrogestof(figuur4,5en10).
Figuur 4geeft deuitkomsten van eenfresiateelt in dezomer op emmersmet veen,
waaraan kalktrappen en fosfaatsoorten en -hoeveelheden waren toegediend. De
gegevensinfiguur5betreffen lelie (Liliumlongiflorum Thunb.cv.'LongWhite'),die
opdezelfde wijzewerdgeteeldalsdefresia maar daarnaast ook nog opwatercultuur.
Bijfresiawerdhetgehelebovengrondsegewasopfluorgeanalyseerd,bijleliealleende
bladeren.
Zoalsblijkt uit defiguren4en5ishetverband tussenhetfluorgehalte inhetgewas
en de mate van aantasting S-vormig. Men kan uit de figuren afleiden dat, althans
onder de gebruikte proefomstandigheden, voor lelie boven ongeveer 7 jxg F per g
droge stof schadeisteverwachten enbij fresia reeds bij 1of2[xgF of noglager. Bij
toename van hetfluorgehalteneemt ook de schade sterk toe en verloopt volgens de
genoemdeS-kromme.
Voorfiguur4werd eenregressievergelijking berekend. De vergelijking:
y= 63,04logx- 23,93(x= fxgFpergdrogestofingewaseny= percentageaangetaste
bladrand) bleekheelfraai bij depunten tepassen (r = 0,94**). Hoewel het duidelijk
is dat deze logarithmische vergelijking niet voldoet om het in figuur 4 af te lezen
% aantasting
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Fig.4.Verband tussenhet fluorgehalte (|xgF
per g droge stof) in het bovengrondse gewas
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Fig.4.Relation betweenfoliar fluorine (fxg F
per g dry matter) in freesia on peat andpercentage of leaf margin scorched by fluorine
excess.

Fig.5.Verbandtussenhetfluorgehalte(figFpergdrogestof)inbladerenvanlelieopveenof water
cultuurenhetpercentagedoorfluorovermaataangetastebladrand.
°/oaantasting
leaf scorch

• = veensubstraat
peat substrate
X= watercultuur
water culture

10

<v

40

60

80
fjg F

Fig 5.Relationbetweenfluorinecontent(figFpergdrymatter)inleavesofliliesonpeatorwater
cultureandthepercentageofleafmarginscorchedbyfluorineexcess.

verband wezenlijk te beschrijven, lijkt het verantwoord de zo gevonden regressiecoefflcient te gebruiken als maat voor degevoeligheidvan het gewasvoor fluorovermaat. In paragraaf 6.5 zullen verschillende regressiecoefficienten met elkaar worden
vergeleken.
3.5 Vuurinfresiaofschadedoorfluorovermaatoppraktijkbedrijven
Omdatauteur het vermoeden had dat vuurinfresia hetzelfde isalsfluorovermaat,
werden fresia's van dertig praktijkbedrijven verzameld (hetzelfde onderzoek isreeds
aangehaald onder 3.2).Hetluktenieteenverband tevindentussenfluorgehalteinhet
gewasendematevanaantasting.Degegevensuitfiguur4,envooraldiebijeen fluorgehaltebeneden 6fxgF, geven een interessante aanvulling op dit praktijkonderzoek.
e fresiaplanten van de bedrijven hadden met uitzondering van ein monster, een
fluorgehalte tussen0,8en5,8pgFpergdrogestof(figuur3).
Nu kan uit figuur 4 worden afgeleid dat een gering verschil influorgehalte,in dit
raject met een groot verschilin aantasting gepaard gaat.Degegevens infiguur4zijn
afkomstig van &n proef, dus van een fresiacultivar, van gelijke plantdatum, gelijk
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substraat, kortom gelijke teeltomstandigheden. Zoals later zal blijken, mag bij een
onderzoek waarin deze factoren, die in hoofdstuk 6 nader worden behandeld, niet
gelijk zijn, in het traject nauwelijks meer op een aantoonbaar verband tussenhet
fluorgehalte in het gewas en demate van aantasting worden gerekend. Deze constateringvormteenbijdrage bijhetaannemelijk makenvanhetfeit dat de verschijnselen
vanvuurbijfresiainfeiteeensymptoomzijnvan fluorovermaat.
Omdittetoetsen werdennogeensacht monstersverzameld van praktijkbedrijven
in het gebied rond Roelofarendsveen met ongeveer gelijke teeltomstandigheden.
De monsters hadden echtereen te geringe spreiding influorgehalte,dat van1,4-3,9
[xgF per gdroge stof uiteen liep, en ook de mate van aantasting van2,6-6,5% vertoonde te weinigverschillen om een duidelijk verband vast te kunnen stellen tussen
fluorgehalte enmatevanaantasting.
Uit figuur 4 was af te lezen dat een geheel gezond fres'iagewas eenfluorgehalte
moet hebben van 0of bijna 0 [xg F. Volgens de onderzoekingen in het Zuidhollands
Glasdistrict enhet gebiedrond Roelofarendsveen wordt een dergelijk laaggehaltein
het gewas in de praktijk echter niet aangetroflen en dus moet worden aangenomen
dat allefresia's in ons land vanfluorovermaathebben te lijden, hetgeen zich uit in
symptomendiemetvuurwordenaangeduid.
In 6.3komtnogeenproef ter sprake metfresia's in betonnen potten. Er werd een
statistisch betrouwbaar verband gevonden (r= 0,21* bij n= 90)tussen het fluorgehalte in het gewas,dat uiteenliep van 0,7-6,6 \igF per g droge stof en demate van
aantastingvan 1,4-16,6%.Delagecorrelatiecoefficient wijst erop dathetverschijnsel
nietalleendoorhetfluorgehaltevandegrondwordtbepaald.
Een verdere bevestigingvan de veronderstelling dat vuur fluorovermaat is, werd
verkregen bij de teelt van fresia's op 102 grondmonsters van Nederlandse cultuurgronden (voor beschrijving van deze gronden zie 5.2 en de bijlage). De grondmonsterswerdeneindmei1973metknollenvandecv.'Rijnveld's GoldenYellow'beplant.
Deluchtinhetkasjewaarindeemmersstondenwerdvooraf dooractievekoolgeleid,
zodat de atmosfeer fluorvrij was. De grond werd in het geheel niet bemest en voor
hetgietenwerdgedemineraliseerd watergebruikt. Beginaugustus,kortvoor debloei,
werdendeplanten gerooid.Hetfluorgehalteinhetgewaswasbijvrijwel allemonsters
zolaag( < 0,5figF pergdrogestof), dater geenverband met hetfluorgehaltein de
grond was te vinden. Wei bleek er een verband te bestaan tussen het gehalte in de
grond aan in water oplosbaarfluoride,aan 'labile'-fluoride en zelfs aan totaal-fluor
enerzijds endematevanaantasting anderzijds. Figuur 6geeft dit verband weervoor
het in water oplosbaarfluoride,in tabel 5zijn de correlatiecoefficienten samengevat
voorallefluorbepalingen.
Ongeveer 30% van de monsters verzameld van Nederlandse cultuurgronden was
afkomstig uit kassen. Deze monsters bleken, zoals met figuur 6wordt geillustreerd,
eenduidelijk ander verband tussen hetfluorgehalte in grond en mate van aantasting
opteleverendanmonstersvandevoilegrond.Opvallendisookdathetgehalteaanin
wateroplosbarefluorideinkassengemiddeldlagerligtdanin devoilegrond (respectievelijk2,9en3,3tigFpergdrogegrond).
12
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Een andere onderverdeling, te weten naar venige gronden tegenover minerale
gronden,leerdedat bijvenigegrondhetverband tussenhetgehalteinwateroplosbare
uorideenmatevanaantastingveelduidelijkerwas(r= 0,74**)danopgrondvanhet
geiielecijfermateriaal werd gevonden. Helaas had slechts eengeringaantal monsters
U stuks)eengehalteaan organischestofboven 15%,degrensdietussenmineraleen
enigegrond werd gelegd. Omdat bovendien in degroepvenigegronden relatiefveel
assen aanwezig waren (8 van de 17), was het niet goed mogelijk het gedrag van de
en
igegronden te bestuderen onafhankelijk van deinvloed van deaanwezigheid van
eenkas.
ooreenverklaringvoorhetverschilingedragtussenmonstersvandevoilegrond
uit kassen, kan aan een invloed van defosfaattoestand maar ook van dezouttoeandvan degrond worden gedacht. Deinvloed van defosfaattoestand wordtin5.2,
ie van de zouttoestand in 6.4 behandeld. Hier zij slechts vermeld dat het verband
Menhet gehalte in water oplosbare fluoride en mate vanaantasting(r= 0,37**bij
— I)aanzienlijk beter wastebeschrijven dooreentweedeverklarendevariabelein
regressievergelijking op tenemen.Bijinvoeringvan hetnitraatgehalte in degrond
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als tweede verklarende variabele werd als multipele correlatiecoefficient voor het
verband tussenhet gehalteinwater oplosbarefluorideenhet nitraatgehalte enerzijds
en de mate van aantasting anderzijds, voor het gehele cijfermateriaal, r = 0,67**
verkregen.Eenzelfdeberekeninggafbijdevenigemonsters(n= 17)zelfseenmultipele
correlatiecoefficient van0.91**.
Vergelijking vandeverschillende correlatiecoefficienten (tabel5)leert dat eensplitsingin herkomst van demonsters naar kas envoile grond vooral bij de beoordeling
van het gehalte in water oplosbare fluoride noodzakelijk is. Dit gehalte geeft vermoedelijk debestevoorspellingvoorhetoptreden vanfluorovermaatbijfresia, maar
bijdebeoordelingvanditcijfer zalmeerdan bijhetgehalteaan 'labile'-fluoride rekeningmoetenworden gehoudenmet anderefactoren. Het gehalteaan totaal-fluor gaf,
zoals te verwachten, van de driefluorbepalingende laagste correlatie met degewasreactie.
Hetfeit datdecorrelatietussenfluorgehaltein degrond endematevan aantasting
zoduidelijk aanwezigwas(tabel5),terwijleenverbandtussenfluorgehalteindegrond
endatingewasnietwerdgevonden,betekent datdeaantastingeengevoeligermaatis
voordereactievan deplant ophetfluoridegehaltevan degrond dan het fluorgehalte
in het gewas.Vergelijking metfiguur4 leert dat dit geldt voor een, praktisch bezien
zeerbelangrijk,gebiedmetbetrekkelijk lagewaarden.
3.6 Fluorgehalteinborengrondseplantedelen
Fluor komt niet gelijkmatig verdeeld over de plant voor. De Stengel is arm aan
fluorin tegenstellingtot debladeren en speciaal debladpunt, terwijldevruchtenvolgens de literatuur zeer weinig of in het geheel geen fluor bevatten, althans onder
omstandigheden zonder duidelijke contaminatie. Gericke &Kurmies (1955) drukten
het zo uit: vegetatieve organen bevatten meer fluor dan generatieve. Dit werd bevestigd door enkelefluorbepalingenin tomate-, komkommer- en paprikavruchten
afkomstig uit kassen van tuinders. De uitkomsten waren als volgt: komkommer
1,0-2,5(xgF; augurk (1monster) 2,1 (xgF; tomaat van 1,1-1,6(xgF enpaprikavan
0,9-2,2fxgFpergdrogestof.
Een aantal auteurs werkt liever met hetfluorgehaltein debladpunt dan in hetgehele blad. De idee is dat fluor met de transpiratiestroom naar de bladpunt wordt
vervoerd en dat dus het gehalte in de bladpunt hoger is en een betere maat vormt
voor de vergelijking met de gevolgen van luchtverontreiniging of van een of andere
proefbehandeling.
Eenvergelijkingtussendebeidegehalten,tewetendatvan degehelebovengrondse
plantofdatalleenvandetoppenvandebladeren,werddoor auteuruitgevoerdineen
proefmetgladiool(Gladiolushybr.).Degladioolwerd,integenstellingtot demeeste
andere m dezepublikatie vermelde gewassen, in het vrije veld, dus niet onder glas,
geteeld.Deproef had eenonbevredigend verloop omdat dereactie door de behandehngmet 40kgtripel superfosfaat per 100m 2 klein was,in ieder geval te gering om
duidelijk waarneembaar te zijn, naast de gevolgen van het grote pH-verloop dat op
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het proefveld aanwezig Week te zijn. Slechts bij een van de twee getoetste cultivars
(BenTrovata)werdeenstatistisch betrouwbaarverband (r= 0,63**)tussenhetfluorgehalte in het gewas en de mate van aantasting gevonden, mits als gehalte dat van
het gehele bovengrondse gewas werd genomen. Het fluorgehalte in de bladpunt
(bovenste 15 cm)gafgeenrelatiemetdematevanaantasting.Erwasbijdezecultivar
wel een statistisch betrouwbaar verband (r = 0,43*) tussen hetfluorgehaltein het
gehelebovengrondsegewasendatindebladpunt.
Bijhetonderzoekmetfresia's in en rondomRoelofarendsveen werdookhetgehele
bovengrondse gewas en de bladpunt apart (bovenste 15cm) op fluor geanalyseerd.
Het betreft hier een gering aantal monsters (n= 8),maar er werd een duidelijkverband tussen beidegehalten gevonden (r= 0,90**).Debladpunt had eenbijna anderhalfmaalzohogeconcentratieaanfluordandegehelebovengrondseplant.
Opgrondvandezeervaringenwordtdevoorkeurgegevenaananalysevandegehele
bovengrondse plant in plaatsvaneen deelhiervan. Opditaspect wordt in hoofdstuk
7nogteruggekomen.
3.7 Fluorgehalteinondergrondseplantedelen
Het plantedeel waarover, ten aanzien van het fluorgehalte en de functie bij de
fluoropname,in de literatuur de meest verschillende opvattingen voorkomen is de
wortel.Enkeleauteurszijnvanmeningdatfluordewortelhelemaalnietbinnendringt;
anderen veronderstellen, en dit geldt vooral voor watercultures, datfluorin devorm
van CaF2 uitwendig op de wortel wordt neergeslagen (Brennan et al., 1950);weer
anderenstellendat deindringingbeperkt blijft tot deendodermis;noganderenzeggen
dat fluoride door dewortelwordt opgenomenmaarniet doordringt naar het bovengrondsegewas (Cormis,1968;McCune,1969).
Ook in het hier beschreven onderzoek werden onverklaarbare verschillen influorgehaltevan het ondergrondse gewasvan bijvoorbeeld fresia vastgesteld. In een proef
metelfcultivarsopemmersmettuinturf waaraandiversehoeveelhedenenkwaliteiten
monocalciumfosfaat waren toegevoegd, steeg het fluorgehalte in het ondergrondse
gewasgemiddeld van 4,3-9,8 fxgF per g droge stof naarmatemeerfluorin het substraat aanwezigwas.Bij dehoogsteconcentratie aanfluorinhetsubstraat(2kgtripel
superfosfaat per m 3 veen) liep hetfluorgehaltein het ondergrondse gewas voor de
diversecultivarsuiteenvan2,5-22,0(xgFpergdrogestof.Tussenhetfluorgehaltevan
net ondergrondse en dat in het bovengrondse gewas werd geen verband gevonden.
Ookdegevoeligheid van decultivars voorfluorschadecorreleerde niet met hetfluorgenaltevan het ondergrondse gewas.Er werd geen enkeleaanwijzing gevonden voor
een eventuele verklaring van het feit dat de gehalten ondergronds voor de onderscneiden cultivars zover uiteenliepen. In latere onderzoekingen (zie bijvoorbeeld
onder 5.8) werden ervaringen opgedaan die welenig uitzicht, ter verklaring van het
geschetstefenomeen, bieden.
Er is ook twijfel aan dejuistheid van de stelling van Daines et al. (1952), dat de
verdelingvanfluoroverdeplantkarakteristiekisvoordeherkomstvanhetfluor:uitde
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lucht of uit de grond. De resultaten van een proef met lelie zijn in dit verband bijzonder illustratief. Infiguur7is het verband weergegeven tussen hetfluorgehaltein
het ondergrondse en bovengrondse deel van lelies (Liliumlongiflorum cv.'Long
White'). De gegevens zijn afkomstig van een proef op watercultuur en een op veensubstraat, dietegelijkertijd en in dezelfde kasruimtewerden uitgevoerd. Aan devoedingsoplossing waren verschillende hoeveelheden fluoride toegediend. Aan het substraat van weinigverteerd sphagnum-veen werden verschillende hoeveelheden koolzurekalk enfosfaatsoorten toegevoegd, waardoor verschillen influorconcentratieen
zuurgraad ontstonden.
Infiguur7istezien dat op veen een hoog fluorgehalte bovengronds werd aangetroffen bij eenlaag gehalte ondergronds, op watercultuur was dit precies andersom.
Deverklaringvoor dit verschil issimpelindien men weet dat leliesna het uitgroeien
vandebo],mitsdezevoldoendediepisgeplant,wortelsvormenaan deStengelboven
de bol. Deze wortels dienen volgens Botke &Van derSlikke (1942) voornamelijk
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voor de voeding van de plant. De bollen op veen hadden inderdaad zulke wortels.
Debollenopwatercultuur stondeningrofgrindbovendevoedingsoplossing(figuur2)
enbezatenalleenwortelsonderdebol.Indezelaatstesituatiemoesthetfluorvoorhet
bovengrondse deel van de plant te bereiken eerst de bol passeren, hetgeen duidelijk
eenremvoorverdertransport vanfluor isgeweest.*Bijdeleliesopveenkonhet fluor
rechtstreeks vanuit de stengelwortels naar het bovengrondse gewaswordengetransporteerd.
In de literatuur over fluor wordt alleen gesproken over wortels en ondergrondse
delenvan deplant. Een enkelekeer iser sprakevan knollen. Eenverder specificatie
vanondergrondsedelenheeft schrijver nietkunnenvinden.Ditisnoodzakelijk, vooral
bijbol-enknolgewassenzoalsin5.8zalworden verduidelijkt.
Bijperiodiek gerooidefresiaplanten diegroeiden opeenslibhoudend, kalkhoudend
zand (pHomstreeks7)bleekdat detrekwortelinchemisch opzicht sterkafwijkt van
andere plantedelen. Behalve een zeer laag percentage aan droge stof en aan fosfaat,
had detrekwortel in het begin van zijn ontwikkeling zeerhogeijzer- enaluminiumgehalten (ongeveer 3000 pg Fe; respectievelijk Al per g droge stof) en een relatief
hoog fluorgehalte (ongeveer 10 fig F). Later onderzoek suggereert dat fluor in de
oudeknolendetrekwortelswordtopgehoopt(figuur 16).
3.8 Invloedvanfluorovermaatopgroeienproduktie
Hoewel in deze studie vooral op de aantasting doorfluorovermaatis gelet, is de
invloedopgroeienproduktienietgeheelverwaarloosd.Infiguur8isvoorfresianaast
demate van aantasting ook de hoeveelheid droge stof aangegeven dieaan het einde
van deproef bovengronds aanwezig was. De gegevenszijn afkomstig van eenproef
met emmers, gevuld met tuinturf waaraan naast kalkammonsalpeter en patentkali,
tweesoortenfosfaat enkalkhoeveelhedenwarentoegevoegd.Defosfaatsoorten waren
gewonetripelsuperfosfaat (indefiguur metTaangegeven)entechnischzuivermonocalciumfosfaat (M). Beide fosfaten werden toegepast in een hoeveelheid van 2 kg
perm3 veen. De kalktrappen worden in defiguuraangegevenmetdepHdieaanhet
eindevandeproefinhetveensubstraatwerdgemeten.
Zoalsuitfiguur8blijkt geeft tripelsuperfosfaat, invergelijkingmettechnischzuiver
monocalciumfosfaat aanzienlijk meerfluorschade,terwijlgelijkertijd deproduktieaan
drogestofachterblijft. Bekalkingvermindertdeaantastingdoortripelsuperfosfaat in
hogemateterwijl deproduktie aan drogestofsterk toeneemt. Bij gebruik van technisch zuiver monocalciumfosfaat, dat voornamelijk influorconcentratievantripel
superfosfaat verschilt, heeft bekalking weinig invloed op de aantasting en op de
Produktie. Op grond van de in figuur 8 geillustreerde gegevens moet de conclusie
worden getrokken dat bij het optreden vanfluorschadede plant in haar groei zal
wordengeremdendusdeproduktievermindert.
In eenlater uitgevoerde proef waarbij fresia cv. 'Rijnveld's GoldenYellow' werd
geteeld op tabletten met veen waaraan voor de helft tripel superfosfaat en voor de
helft monocalciumfosfaat purissimus was toegevoegd, was er een groot verschil in
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Fig. 8.Produktie aan droge stof in het bovengrondse deelvan de fresiaplant en het percentage aangetaste bladrand bij tweefosfaatsoorten met verschillend fluorgehalte (T = 2 kg tripel superfosfaat,
M = 2kgtechnisch zuiver monocalciumfosfaat per m 3 tuinturf) uitgezet tegen depH van het veensubstraat aan het eindevan deproef.De getrokken hjn geeft deproduktie aan drogestof, de onderbrokenIijndematevanaantasting.
produktie
droge stof
dry matter
ing per plant
- i6

%> aantasting
leaf scorch
80r

60

40

-\2

20

0«-

-Jo

*

5

1

fpH-water

mlin^twnnhn,°f,d7T , £ ^ " ^ **°f*"^

Plant

^ P e r C e n t a 8 e ° fSCOTchedleaf

rnSilnt?,.fSr:*d'ffer*flU°rineCOntent < * - 2*****superphosphate,M =2kg

i n d S r 1 " flu^°Vermaat: ^spectievelijk26en2% aangetastebladrand.Erwas
enk w
denvanh ^^^f00^
« vandebloexnen. Alsmaathiervoorwereh ndelmgen2 4 stengelsm
IbsZtI ? !
* Woemengewogen.Veelfluorideinhet
substraatdoortoedtemngvantripelsuperfosfaat gafeengemiddeldgewichtvan6,4g
18

per Stengel, weinigfluor9,0 g; dit verschilwas statistisch zeer significant (P<0,01).
Voornaderebeschrijvingvandeproefzie5.8.
Volgens de literatuur (zieRoorda vanEysinga, 1972) kan ook groeiremming optreden zonder dat schadesymptomen worden waargenomen. Een dergelijk fenomeen
werdwaargenomen in eeneigenproef metsla,geteeld opemmersmet veen waaraan
natriumfiuoride enkoolzurekalkwarentoegevoegd.Desla,cv.Amanda,werd 12 decembergeplanten20februarigeoogst. Onderinvloedvantoevoegingvan0,25,50en
100mg F als natriumfiuoride per m3 veen was, gemiddeld over de kalktrappen, het
gewichtvan deslainversetoestand: 53,0,51,9,49,1respectievelijk 44,4g. DegroeiremmingwasbijlagepH duidelijker dan bijhoge.(Deinvloed vandepHkomtin6.2
uitvoerigaan deorde).Hetfluorgehalteinhet gewaswerdverhoogd door toevoeging
van tripel superfosfaat en sterker door die van natriumfiuoride. De combinatie van
beide deed ook bij een hoge kalkgift het gehalte hoog oplopen, tot 110(xgF per g
drogestofenzonderkalk tot201(xgF.Bijteeltopveenwerdengeensymptomen van
fluorovermaat bijslaverkregen.
Omdat symptomen door toevoeging van fluor aan de voedingsoplossing, zoals
deze onder 2.2 is omschreven, evenmin zijn te verwachten - hetfluoridegehaltekan
door het lage oplosbaarheidsprodukt van calciumfluoride niet hoger worden dan
maximaal ongeveer 10mg F per 1 vloeistof - werd eindjanuari een teelt gestart op
normale voedingsoplossing. Het doel was symptomen van fluorovermaat via het
substraat op tewekkenen tebestuderen. Na vijf weken, toen desla (cv.Noran) half
wasvolgroeid,werddebehandelinggestart.Dezebestondhierindatdesla afwisselend
op fluorideoplossing en voedingsoplossing kwam te staan. Elke ochtend, behalve
'szondagswerdgewisseld,zodatdeslaperweekdriemaal24uur op fluorideoplossing
en tweemaal 24 uur plus 6enmaal 48 uur op fluor-vrije voedingsoplossing stond.
Bijhet overzetten werd het wortelstelsel van deslaniet direkt van voedingsoplossing
influorideoplossingof omgekeerd geplaatst, maar viaeenpot met gedemineraliseerd
water,waarinhetwortelstelseleenhalfuurkwamtehangen.Deaeratiebleefgehandhaafd, dus ook bij het gedemineraliseerde water. De fluorideoplossingen werden
vervaardigd door aan gedemineraliseerd water natriumfiuoride toe tevoegen in hoeveelheden zodanig dat de volgende concentrates werden verkregen: 0,50,100,200,
400en800mgFper1water.
Sladieop deoplossingmet 800mgFper1wasgeplaatst,vertoondereedsna24uur
een minder glanzend uiterlijk en een bruinverkleuring van de wortels. Tijdens de
volgende 24uur met voedingsoplossing trad geen herstel op maar werden de wortels
slijmerig, terwijl deplant gedeeltelijk slaphing.Na opnieuw24uur op fluorideoplossingwashethartvandeplantgrijsbruin gewordenenhingdegeheleplantslap,terwijl
dewortelseenslijmerigebruinemassawaren.Dezebehandelingwerddaaropgestaakt,
de betreflende planten werden gedroogd en gewogen. Debehandelingvandeplanten
opfluorideoplossingenmet 400,200, 100,50en 0mg F per 1 water werd gedurende
tweewekengehandhaafd. Dezeplanten lieten geen speciale symptomen zien.Na het
beeindigenvan deproef werdendeplanten inverseendrogetoestandgewogen en op
fluor geanalyseerd. De proef was in tweevoud uitgevoerd. De resultaten zijn in de
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Fig. 9. Gewicht aan droge stof (g per plant) bij sla onder invloed van de fluorideconcentraties in
water,waarindeplanteninafwisselingmeteenvoedingsoplossingwarengeplaatst.
Wiskundige verwerking: (800 mg F-object buiten beschouwing gelaten): lineair en kwadratisch
effect significant (P=0,02).
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Fig. 9. Dry weight (g per plant) of lettuce, as influenced by the fluoride concentration of water in
whichtheplantswereplacedintermittentwithanutrient solution.

Fig. 10. Fluorgehalte (jxg F per g droge stof) in sla onder invloed van de fluorideconcentraties in
water,waarindeplanteninafwisselingmeteenvoedingsoplossingwarengeplaatst.
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Fig.10.Fluorinecontentf>gFpergdrymatter)inlettuceasinfluenced bythefluorideconcentrations
inwater,inwhichtheplantswereplacedintermittentwithanutrient solution.
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figuren 9en 10samengevat.
Figuur9laatziendateenrelatiefmatigefluorideconcentratievan100mgFper1water
hetgunstigst heeft gewerkt. Hieruit mag niet zonder meer worden geconcludeerddat
fluorgunstigisvoor deplant, omdat ook devolgende conclusie zou kunnen worden
getrokken: het ongunstigeffect, uitgaandevan hetfeit dat deslaplanten ongeveer de
helft van de tijd op gedemineraliseerd water stonden, kon worden tegengegaan door
aanditwater 100mgFalsnatriumfluorideper1toetevoegen.
Uit figuur 10blijkt dat hetfluorgehaltein sla op watercultuur, vergeleken met een
teelt in de grond, bij extreme giften hoog kan oplopen. Het maximaal toelaatbaar
fluorgehalte ingewasmoetboven200[xg Fpergdrogestofworden gesteld indien op
direkt zichtbare schade wordt gelet.Wordt degroeiremming medein de overweging
betrokken dan zou 100\xg F alsmaximaal toelaatbaar moeten worden genoemd. De
hoogsteopbrengstaandrogestofwerdverkregenbij12y.gFpergdrogestof.
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4 De gevoeligheid vangewassenvoorfluorovermaat

4.1 Verschillendesoortengewassen
Het aantal pubJikaties waarin de gevoeligheid van gewassen voor begassing met
fluorwaterstofof luchtverontreiniging wordt besproken, is vrij talrijk (zie Roorda
van Eysinga, 1972).Als gevoelig worden genoemd de bol- en knolgewassen, daarnaast mai's en boekweit en bij de houtige gewassen onder meer abrikoos, druif en
pruim.
Gevoeligheid betekentvatbaarzijn vooraandoeningen. Deaardvan de aandoeningenbijfluorovermaat,opgewektviahetsubstraat,wasvoorheteigenonderzoek voor
veelgewassen onbekend, welgaf deliteratuur ophet gebied van de luchtverontreiniging een aantal aanknopingspunten (zieRoorda vanEysinga, 1972). Op grond van
waarnemingen in het eigen onderzoek kunnen de symptomen van fluorovermaat als
volgt worden omschreven: de bladrand, te beginnen bij de top van het blad wordt
glazig;ditglazigweefsel sterft vervolgensaf onder grijsverkleuring, dielater somsin
bruinverkleuring overgaat. Vaak wordt de grens naar het gezonde weefsel gevormd
dooreenroodbruine ofdonkerbruinerand dieinhetnecrotischeweefsel aanwezigis.
De aantasting zit meestal in de bladrand van de top van het blad, of wordt in de
uiterstebladtopgevonden.
Studies waarin de gevoeligheid voor fluor uit het substraat wordt onderzocht zijn
schaars.Alseerstebenaderingvoorhetvaststellenvanverschilleningevoeligheid van
diverse gewassen werden dezojuist beschreven symptomen gebruikt, die al dan niet
optraden bij teelt op emmers met veen waaraan fosfaatsoorten in verschillende hoeveelhedenwarentoegevoegd.
Ongevoeligblekenindezeproefallegetoetstedicotylen,teweten:driesolonaceeen:
tomaat (LycopersicumesculentumMill.), paprika (CapsicumannuumL.) en een
sierpeper(SolanumcapsicastrumLink.);sla(Lactuca sativa L.);komkommer(CucumissativusL.)endeknolgewassen;Dahliahybr., Ranunculushybr., Sinningia hybr.
enAnemonecoronariaL.
De beproefde monocotylen mais (ZeamaysL.), asperge (Asparagus officinalis L.)
enbieslook(AlliumschoenoprasumL.)bleken ook ongevoelig.Van de24 beproefde
monocotyle bol- en knolgewassen bleken de meeste gevoelig. Uit dezegroepbleken
slechts twee gewassen niet duidelijk gevoelig, te weten Irishollandica Tub.cv. 'Van
Vliet' en Gloriosa rothschildiana O'Brien. Zeer gevoelig waren: Tigridia pavonia
Ker-Gawl, Montbretiacrocosmiflora Lemoineen Ixiahybr. Gevoeligwaren: Hippeastrumhybr.; NerinebowdeniiW.Wats cv. 'PinkTriumph'; Vallotaspeciosa (L.f.)
22

Dur etSchinz.;Sprekeliaformossisima (L.) Herb.; Galtonia candicans (Bak.) Dene;
Liliumlongiflorum Thunb.;LiliumregaleWils.;Liliumhenryi Bak.; LiliumspeciosumThunb.cv.'Rubrum';LiliumMid-century hybr.(DeGraaff) cv. 'Enchantment';
LiliumMid-centuryhybr.(DeGraaff) cv.'FireKing';OrnithogalumthyrsoidesJacq.;
Tulipa hybr. cv. 'Preludium'; Tulipa hybr. cv. 'Blue Parrot'; Alstroemeria hybr.;
AcidantherabicolorHochst.;Gladiolushybr.cv.'SnowPrincess';Gladiolushybr.cv.
'WhiteFriendship';BletillastriataRchb.
Uit dezegegevensvolgt dat speciaal demonocotylebol-en knolgewassen gevoelig
zijn voor fluor uit het substraat, waarmee niet isgezegd dat alle monocotyle bol-en
knolgewassengevoeligzijn.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het bijzonder moeilijk is voor het begrip gevoeligheidgoedemaatstavenaanteleggen.Tweeofmeergewassenzullenzeldengoed
zijntevergelijken,vaakiserzelfsverschilinontwikkelingstempo.
Niet of weiniggevoeligegewassen zullen, dat mag worden veronderstelt, bij sterke
verhoging van het fluorgehalte in degrond ofhet substraat toch schade vertonen en
tenslotteafsterven. Delaatsteveronderstellingheeft praktisch bezienweinigbetekenis
omdathetlageoplosbaarheidsprodukt vancalciumfluoride eenhogerfluorgehaltedan
ongeveer 10mgFper1bodem-ofvoedingsoplossingniettoestaat.
4.2 Verschillendefresiacultivars
Elffresiacultivars werden geteeld op emmersmet veen met 4, 18en29\Lg F per g
droog veen. Defluorideconcentratieswaren bereikt door toevoeging van 1 kgmonocalciumfosfaat purissimus, of 1kg of 2 kg tripel superfosfaat per m3 tuinturf. In
figuur 11is de mate van aantasting uitgezet tegen het gehalte in het gewas. In deze
figuur gevendepuntenonderlingmeteenlijnverbonden deresultatenvan€6ncultivar
bijdrie fluorideconcentraties.
De lijnen in figuur 11wijken uiteen bij een groterefluorgift,waaruit we kunnen
concluderen dat de cultivars die bij delaagstefluorideconcentratiereeds een grotere
aantasting hadden bij toenemende fluorideconcentratie in versterkte mate schade
hiervanzullenondervinden.
De gegevens werden onderworpen aan de rangcorrelatietoets (van Spearman).
Uitgaande van alle waarnemingen (n = 33) werd het verband tussen aantasting en
fluorgehaltein het gewas zeer significant bevonden. Omdat deze 33 waarnemingen
nietgeheel onafhankelijk van elkaar zijn, werd derangcorrelatietoets ook uitgevoerd
voor elk van de driefluorideconcentratiesafzonderlijk (n = 11).Bij defresia's met
monocalciumfosfaat purissimus werd geen significant verband gevonden voor aantasting en gehalte in gewas, bij de fresia's met tripel superfosfaat wel(P = 0,05 bij
1 kgen P = 0,04 bij 2 kg). Het feit datop veen metmonocalciumfosfaat purissimus
geen significant verband werd gevonden kanworden toegeschreven aan het bijzonder
lage fluorniveau, waarbij storende elementen een (te) grote invloed moeten hebben
gehad. Bij stijgende fluorideconcentratie werd een grotere mate van significantie
bereikt. De meest, meer, minder of minst gevoelige cultivar was in deze proef bij23

Fig. 11. Aantasting door fluorovermaat bij elf fresiacultivars (een lijn is dencultivar),uitgezet tegen
hetfluorgehalte({igFpergdrogestof)inhetgewasbijdriefluorideconcentratiesinhet veensubstraat.
1.Stockholm,2.Pimpernel, 3.Rijnveld's GoldenYellow,4.SnowQueen,5.Golden Melody,6.Mozart,7.Rheinland,8.RoyalGold,9.Apollo, 10.OrangeFavorite, 11.WhiteSwan.
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Fig. 11. Leaf scorchrating duetofluorineexcessof elevenfreesia cultivars (dots for onecultivar are
connected), plotted against foliar fluorine ([jtg F per g dry matter) at three fluoride concentrations
inthepeatsubstrate.
1.Stockholm,2.Pimpernel, 3.Rijnveld's GoldenYellow,4.SnowQueen,5.Golden Melody, 6. Mozart,7.Rheinland,8.RoyalGold,9.Apollo,10.OrangeFavorite, 11.WhiteSwan.

zondergemakkelijk aantewijzen.
Er is gezocht naar een verklaring voor het verschil in gevoeligheid tussen de gewassen en tussen defresiacultivars. Volgens Jacobson et al. (1966)zijn sommigegewassen ongevoelig doordat zij het fluor uitwendig accumuleren. Fluor, ook indien
opgenomen door de wortels, kon door deze auteurs van de bladeren van katoen
worden verwijderd met een wattenpropje gedrenkt in glycerine. Voor een verklaring
van het verschil in gevoeligheid tussen de fresiacultivars is gedacht aan een invloed
van decalciumhuishouding. Een verband tussen het calciumgehaltevan de fresia en
dematevangevoeligheidwerdechternietgevonden.
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4.3 HF-begassingenfluorideuithetsubstraat
Defresiacultivars uitdeproefindevorigeparagraaf(ziefiguur11),warenvooreen
deeldezelfde alsdiewelkedoor Wolting(1973)warengebruikt in begassingsproeven.
Dit gaf de gelegenheid de gevoeligheid voor fluor uit de lucht te vergelijken met de
gevoeligheidvoorfluorideuithetsubstraat.Intabel2zijndegevoelighedenvergeleken
voorzevencultivarsdieinbeideonderzoekingen voorkwamen. Deaantasting isdoor
Wolting gemeten als percentage van de bladoppervlakte dat was aangetast, maar
omdat de bladeren van fresia lijnvormig zijn zal dit weinig verschil maken met de
aantasting per bladrand (% lengte & %oppervlakte). De begassing door Wolting
toegepast,waseenlangdurige metlageconcentratiefluorwaterstof(0,9[xgHFper m3
lucht).
Zoalsuittabel2blijkt isdevolgordevangevoeligheidvoorHF-begassing ongeveer
omgekeerd aan die voor fluoride uit het substraat. Volgens de rangcorrelatietoets
(van Spearman) was er een statistisch betrouwbaar verband (P = 0,05) tussen de
volgorden bij beide waarnemingen. Door Wolting (1973) waren geen analyses van
het gewas uitgevoerd, waardoor het moeilijk wordt de oorzaak van het verschil in
gevoeligheidoptesporen.
Omnadere informatie te krijgen werd een nieuwe proef opgezet. Twee fresiacultivars, degevoeligsteen ongevoeligste uit tabel 2,tewetenWhiteSwanen Stockholm
werdengeteeldinemmersgevuldmetweinigverteerd sphagnum-veen.Hetveenwerd
optweefluorideniveausgebracht (2,6en40fi.gF perg droog veen) door toevoeging
van2kgtechnisch zuivermonocalciumfosfaat respectievelijk 2kgtripel superfosfaat
per m3. Uiteraard werden behalve defosfaatmeststoffen, kalkenmeststoffen voorde
overige voedingselementen aan het veen toegevoegd. Omdat dejuiste outillage ontbrak moest gedurende korte tijd metvrij hogeconcentraties worden begast: 6dagen
Tabel 2. Gevoeligheid van enkele fresiacultivars voor begassing met HF uitgedrukt als percentage
aangetast bladoppervlak volgens Wolting (1973)en voor fluoride afkomstig van 2kgtripel superfosfaatperm 3veenalspercentageaangetastebladrandvolgenseigenproeven.
Cuitivar

HF

5+
5+

Stockholm
Pimpernel
Rijnveld's GoldenYellow
SnowQueen
Mozart
Royal Gold
WhiteSwan

10
20
25
20
40

Cuitivar

HF

Fluorideafkomstiguittripel superfosfaat
35
19
17
13
12
10
2
Fluoridefromtriplesuperphosphate

Table 2. Susceptibility of some freesia cultivars to HF fumigation as percentage leaf area attacked
according to Wolting (1973)and tofluoridefrom 2kg triple superphosphate per m 3 peat as percentagescorchedleafmarginaccordingtoowntrials.
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Tabel3.Aantastingdoorfluorovermaatenfluorgehalteinhetbovengrondsegewas(y.gFpergdroge
stof) bij tweefresiacultivars onder invloed van tweefluorideconcentratiesinhet substraat, al dan
nietmet HF begast.
Stockholm

White Swan
tripel
superfosfaat

monocalciumfosfaat

monocalciumfosfaat

tripel
superfosfaat

Percentageaangetastebladrandj'Percentagescorchedleafmargin i
controle/control
0,1
1,6
0,2
HF
4,2
5,8
5,3

13,0
25,9

FluoringewaslFoliar fluorine
controle/control
1,3
HF
9,0
monocalcium
phosphate

6,4
13,0

2,6
9,3

16,0
22,0

triple
superphosphate

monocalcium
phosphate

triple
superphosphate

Table3 Leafscorchduetofluorineexcessandfluorinecontent(fxgFpergdrymatter)intheaerial
partoftwo frees*cult.varsasinfluenced bytwofluorideconcentrationsinthesubstrate,and fumigatedornotfumigatedwith HF.

met 0,6-1,4K HF per m3 lucht'. De belangrijkste resultaten zijn intabel 3samengevat.De proefwerdinenkelvouduitgevoerdmet8plantenperemmer
Uittabel 3magworden geconcludeerd dat erindezeproef weinig verschil wasin
gevoehghetd van beide cultivars voor HF-begassmg. Stockholm opveen met tripel
superfosfaat reageerde wel sterk negatief op begassing, maar dit kan ookworden
mtgelegdalseenongunstigereactievaneenverzwaktgewas.Toendebegassingbegon
warenbycutobjectduidelijkesymptomenvanfluorovermaataanwezig
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Tabel4. Percentagevan door fluorovermaat aangetaste bladrand bijvierfresiacultivars, onderinvloedvanfluorideconcentratiesinhetsubstraat,aldannietbegastmetHF(+ en—).
Toevoegingperm3
Additionperm3
veen/peat

(igFperg WhiteSwan Apollo
droogveen/
_ + drypeat

2kgmonocalciumfosfaat
lkg + lkg
2kgtripelsuperfosfaat

5
42
74

Bl.Wimpel Stockholm

+ -

+ -

+

0,3 4,9 0,8 4,2 1,2 14,3 0,9 14,2
0,6 4,0 1,7 6,7 4,5 15,7 11,2 18,7
0,7 4,0 3,0 6,3 7,1 22,0 18,2 26,2

Table4.Percentage of leaf scorch duetofluorine excessof four freesia cultivars,asinfluenced by
fluoride concentrationsinthesubstrate,andfumigated ornotfumigatedwithHF.

stoffen. Begastwerdgedurende 17dagenmet0,5figHFperm3lucht.Voorresultaten
zietabel4.Defluoridegehalteninhetsubstraat zijn bepaalddoorextractiemetwater
(1:25w/w)vanhetvoorafgedroogdemonster.
Uitdegegevensopgenomenintabel4blijkt datdetweevoorHFgevoeligecultivars
ook gevoelig zijn voor een hogefluorideconcentratiein het substraat, en omgekeerd
de twee minder gevoelige voor HF ook minder gevoelig zijn voor fluoride uit het
substraat. Detegenstellinginresultaattenaanzienvandecv.'sWhiteSwan en Stockholm (ziedetabellen 2en4)blijft onverklaard. Degevoeligheidvoorfluorideuit het
substraat lijkt eenmeerconstante grootheid dan degevoeligheidvoor HF-begassing.
De additieve invloed van HF-begassing ten opzichte van reeds aanwezige fluorschadedoorfluorideuithetsubstraatismetdezeproefnogmaalsaangetoond.
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5 Herkomstvanhet fluor

5.1 Verschijningsvormenvan fluor
In devoorgaande hoofdstukken werd aangetoond dat deplant fluor uit debodem
kan opnemenendaarvan schadekan ondervinden.Indithoofdstuk zalwordennagegaan waar het door deplant opgenomenfluorvandaan komt, omin hoofdstuk 6de
omstandighedentebeschouwen,diedeopnamevanfluoridebeinvloeden.
Fluorkomtinvrijevormnietindenatuurvoor.Indiverseverbindingen wordt het
element overal in denatuur aangetroffen. Vloeispaat werdreeds in demiddeleeuwen
alsvloeimiddel bij het smelten gebruikt, hieraan ontleent het element zijn naam: het
latijnsewoordfluerebetekentvloeien.
Deaardkorst bevatgemiddeldbijna 300gFper1000kg. Debelangrijkstemineralen
waarin fluor voorkomt zijn: vloeispaat (CaF2) en fluorapatiet (Ca 5 (P0 4 ) 3 F). In de
grond wordt fluor naast de zojuist genoemde mineralen inde roosters van mica's
aangetroffen.
Behalveindemineralenkomtfluorindegrondvoorinbodemoplossingen,adsorptiefgebondenenalsbestanddeelvandelevendeorganismenofresten daarvan. Nommik (1952) wijst erop dat fluor in bodemoplossingen ook als ongedissocieerde HFmoleculenofalscomplexeverbindingenmetAl 3+ ofFe 3+ aanwezigkanzijn.
Het gehalte aan fluor ineen oplossing en dus ook inbodemoplossingen wordt
vooral bepaald door het gehalte aan calciumionen. Het oplosbaarheidsprodukt van
calciumfluorideis3,4 x 10~ n bij18°en3,9x 10" 11 bij25°C.
Vaneenaantal veensubstraten werd debodemoplossinggeanalyseerd. De activiteit
van de belangrijkste ionen hierin bleek bij benadering overeen tekomen met een
theoretisch Ca-H2P04-evenwicht (zieBeek&Novozamsky, 1973). De pH vande
bodemoplossinglietzichnietberekenenomdatergeenevenwichtstoestand metdeaan
hetveentoegevoegdekoolzurekalkwasbereikt.Infiguur12ishetempirischgevonden
verband tussen deP H vanhet bodemvochtin veensubstraten uitgezet tegen defluorconcentratie ervan. Aan het weinig verteerde sphagnum-veen was 2 kg tripel superiosfaat per m toegevoegd, naast de verschillende hoeveelheden koolzure kalk. De
analysewerduitgevoerdmeerdaneenhalfjaar natokening. Defluorconcentratieis
e V e r h o u d i n i s bereke
Z T f F - v S] p t " f VpH(Pourbaix
^ ~ l 0 g ( H F ) - D1962
S
° d uit de formule:
ZlLJ
J T l ' it
'
>- ^ defiguurblijkt dat alleeninzeer
zureveensubstratendeHF-concentratievanenigebetekenisis
werd de
olal^K^Vm,L[adSay&StephenSOn^959^
samenstelling vande
oplossmgby hettrrpelpuntbepaaldvanenkelemeststoffen en chemicalien. Uitgaan-
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Fig. 12. Empirisch bepaald verband tussen de pH en de fluorconcentratie in het bodemvocht van
veensubstraten,waaraan naast 2kg tripel superfosfaat per m3 veenverschillendehoeveelheden koolzurekalk waren toegevoegd. Onderverdeling influoride-ionen HF-molecule op grond van formule
uitPourbaix(1962).
-log (F")
- l o g <HF>

3h

5L-

J_

pH

Pig. 12.Empirically determined relation betweentheP H and thefluorinecontent intheliquid[phase
of peat substrates, to which beside 2 kg triple superphosphate per m 3 of peat various q u a n t i t e o l
limewereadded. Subdivision in fluoride-ion or HF-molecule based onformulae inPourba.x (UKB).

devanmonocalciumfosfaat purissimusentripel superfosfaat werdenvoorde fosfaaten calciumconcentraties waarden gevonden die goed overeenstemmen met die van
genoemdeauteurs. Defluorconcentratie wasvoormonocalciumfosfaat metmeetbaar
«0,04 i xgFpermlvloeistof), voor de gewone meststof tripel superfosfaat me
2,6% F, werd 9,4 & F per ml vloeistof (4,95 x 10"*M) gevonden na 24 uur. Dit
gehalte liep terug naar 4,4 (xgF (2,32 X 10"*M) na 2 weken. Volgens Lindsay&
Stephensonwordt na ongeveer7dagenevenwichtbereikt.AlspHwerddeeerstekeer
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1,85 gemeten, na tweewekenzelfs 1,36, zodat het duidelijk is dat de gevonden hoeveelheidfluorvooralalsHF aanwezigwas. Hiermeeisaangetoond dat door het toedienenvangekorreld,fluorhoudendtripel superfosfaat plaatselijk in degrond HF,in
eenvoordeplantbelangrijkeconcentratie,tijdelijk aanwezigkanzijn.
Het gedrag van een CaO-P205-CaF2-H20-systeem inwaterigeoplossingvan25°C
werd door Duff (1971) bestudeerd. Volgens dezeauteur worden brushiet (CaHP0 4 .
2H 2 0) enmonetiet(CaHP04) in oplossing van kaliumfluoride getransformeerd tot
fluorapatiet.
Twee soorten dubbelkalkfosfaat (Fertiphos en Aliphos) werden in dit onderzoek
toegevoegdaaneenzelfde oplossing:gebruiktwerd5 gmeststofper 100ml0,1 MKFoplossing. Het experiment werd uitgevoerd bij kamertemperatuur (ongeveer 20°C).
Na 1,2,3,4,5 en 24 uur werd de oplossing afgefiltreerd en geanalyseerd. De ver-

-log (F")
1

Fig. 13. Verloop van de fluorideconcentratie in een waterigeoplossing van, aanvankelijk 0,1 M KF,
waaraandubbelkalkfosfaat wastoegevoegd. De stippellijn geeft de
resultatenvantoevoegingvanbrushiet,volgensDuff(1971).

6
uren
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Fig.13.Developmentofthe fluoride
concentration in an aqueous solutionof0.1MKFinitially,towhich
the fertilizer dicalcium phosphate
was added. The broken line indicatestheresultsbyaddingbrushite,
accordingtoDuff(1971).

kregen resultaten stemmen goed overeen met die door Duff (1971) voor brushiet
verkregen. Beidestaanweergegeveninfiguur13.Degegevensvoorbeide dubbelkalkfosfaten (Fertiphos enAliphos) zijn niet apart aangegeven omdat ze onderling te
weinigverschilden.
Uitfiguur13 kanwordenafgelezen datdubbelkalkfosfaatfluorideuitdebodemoplossing kan vastleggen.Zoals door Duff (1971)werdaangetoond wordt hierbijfluorapatietgevormdterwijldeoplosbaarheidvanhetfosfaation toeneemt.
Ook hydroxylapatiet, het hoofdbestanddeel van beendermeel kan fluoride vastleggen. Dit werd vastgesteld door beendermeel aan de 0,1 M KF-oplossing toe te
voegen (40gper 100ml).Hetfluoridegehaltevandebovenstaandevloeistof bleekna
2,4en24uur respectievelijk 510,290 en 14,2 jxgF per ml te bedragen. Een sterke
vastlegging van fluoride door toediening van beendermeel aan veensubstraat zal
onder5.6tersprakekomen.
5.2 FluorinNederlandsecultuurgronden
Om een indruk te verkrijgen van hetfluorgehaltein Nederlandse cultuurgronden
werden van zeer uiteenlopende gronden monsters van de bouwvoor verzameld en
volgens de in 2.5 omschreven methoden op fluor geanalyseerd. De 102 monsters
kwamen uit het gehele land (bijlage) en waren genomen van grond met velerlei
teelten. Relatief veelmonsters kwamen uit kassen (30stuks);grasland wasonderbedeeldmetslechts7monsters.
Behalve hetfluorgehaltewerden in demonsters onder meer depH en degehalten
aankoolzurekalk,organischestofenlutumbepaald.Indezegehaltenwerdeengrote
spreiding verkregen. De pH liep uiteen van 3,9 tot 8,05; het gehalte aan koolzure
kalk van 0 tot 10,2%; het gehalte aan organische stof van 1,4 tot 76%;terwijlhet
lutumgehaltevarieerdevan 1 tot46%.
Het gehalte aan totaal-fluor (van 39 tot 679 fxg F per g droge grond)bleeksterk
gecorreleerdmetdetextuurvandegrond(figuur14).
Zoalsuitfiguur 14blijkt,bevattenmonstersuitkassenbijeenbepaald lutumgehalte
gemiddeldietsmeer totaal-fluor dan monsters van devoilegrond. Voor dekasmonsters werd als regressievergelijking gevonden: y= 14,93x + 84,92 (r = 0,87** by
n = 30) en voor monsters van de voile grond: y= 12,26x + 47,82(r= 0,96**by
n= 72);yishet gehalteaan totaal-fluor injxgFpergdrogegrondenx is % lutum.
Het hogerfluorgehaltein kasgronden is,zoals in 6.3 nader uiteen zal worden gezet,
teverklarenuitdedaargebruikelijkezwarebemestingmetuiteraardook fluorhoudend
fosfaat.
Hetfeit datinfiguur 14depuntenvoordemonstersvandevoilegronddichtomde
regressielijn - die overigens niet is ingetekend - liggen, wijst erop dat een andere
onderverdeling naar herkomst(fluviatiel ofdiluviaal)ofnaar soort (lossgrond) inhet
bestaande materiaal weinig zinvol was, bij verder analyse van de gegevens werd dit
bevestigd.
Bijdekasmonsterswashet verband tussen hetgehalteaan lutumentotaal-fluor te
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Fig. 14.Verband tussen degehalten in degrond aan lutum (%) en totaal-fluor (F totaal in jxgF per
gdrogegrond).
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Fig. 14. Relation between the contents in the soil of clay (%) and total fluorine (total F in |xg F
pergdrysoil).

verbeteren door het gehalte aan organische stof in deregressievergelijking op te nemen,hierdoorsteegdecorrelatiecoefficient totr = 0,92**.
Hetsterkeverbanddateristussenlutumentotaal-fluor bevestigtdeindeliteratuur
(zieRoordavanEysinga, 1972)tevinden opvatting,datfluorspeciaalin dekleimineralenvoorkomt.
Hetgehalteaaninwateroplosbaarfluoride(F-water)liepindebemonsterdeNederlandsecultuurgronden uiteenvan0,46-12,60|xgFpergdrogegrond(zieookfiguur6).
Zandgronden haddengemiddeldeenlagergehalte dan kleigronden. Erwasuitgaande
van de monsters van de voile grond dan ook een wiskundig betrouwbaar positief
verbandtussenhetgehalteaanlutumeninwateroplosbaarfluoride.Minder duidelijk
maar nog zeer significant was voor dezelfde monsters het verband tussen pH en het
gehalteinwateroplosbaarfluoride.Hierbij moetworden opgemerktdatpH enlutum
ook onderling waren gecorreleerd (tabel 5), zodat het gevonden positieve verband
tussen pH en gehalte aan in water oplosbaar fluoride ook aan een invloed van het
lutumgehalte, ofomgekeerddietussen lutum en inwater oplosbaarfluorideook aan
depHkanwordentoebedacht.Ditlaatstelijkt,gezienhetscherpeverband daterwas
tussen het gehalte lutum en totaal-fluor, weinig voor de hand liggend. Bovendien is
uitproevenbekenddatbekalkinghetgehalteaaninwateroplosbaarfluorideverlaagt.
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Monstersuitkassennemeneenaparteplaatsinwaarhetderelatietussenhetgehalte
aaninwater oplosbaarfluorideenmatevan aantasting doorfluorovermaatbij fresia
betreft (figuur 6). Om deze reden zijn dezojuist genoemdecorrelaties berekend uitgaande van alleen de monsters van de voile grond. Toevoeging van degegevensvan
monsters uit kassen deed het verband tussen aantasting en fluorgehalten minder
duidelijkworden(tabel5).

Tabel 5. Correlatiecoefficienten voor het verband tussen analysecijfers van driefluorbepalingenin
grond, enkele bodemfactoren en de mate van aantasting door fluorovermaat bij fresia, al of niet
gesplitstnaarmonstersuitkassenofvandevoilegrond.
Fwater

'Labile'F

Totaalfluor

Allemonsters)Allsoilsamples(n = 102)
F-water
'labile'-F
0,32**
totaal-fluor
0,61**
0,31**
PH
0,44** -0,29**
CaC0 3
0,12
-0,41**
organischestof
—0,00
0,53**
lutum
0,61**
0,11
aantasting
0,37**
0,45**

0,48**
0,21*
0,26**
0,91**
0,32**

KasmonsterslGlasshousesoils(n —30)
F-water
'labile'-F
0,38*
totaal-fluor
0,27
0,26
PH
0,14
-0,43*
CaC0 3
-0,31
-0,51**
0,18
0,47**
organischestof
0,25
lutum
-0,03
aantasting
0,43*
0,37*

0,24
0,03
0,59**
0,87**
0,20

VoilegrondjOutdoorsoils(n = 72)
F-water
'labile'-F
0,35**
totaal-fluor
0,70**
0,32**
PH
0,49** -0,27*
CaC0 3
0,16
-0,39**
-0,02
organischestof
0,53**
0,66**
lutum
0,19
aantasting
0,55**
0,47**
F
water

'Labile'
F

0,54**
0,27*
0,14
0,96**
0,41**

Total
fluorine

CaC0 3

OrganischeLutum
stof
(<2 um)

0,64**
-0,28**
0,47**
-0,07

-0,24*
0,20*
-0,16

0,11
0,18

0,17

0,62**
-0,28
0,35
-0,32

-0,30
0,11
-0,37*

0,39*
0,25

0,11

0,65**
-0,29*
0,50**
0,01

-0,22
0,21
0,07

0,08
0,05

0,35**

CaCO>

Organic
matter

Clay
(<2wm)

pH

pH

Table5.Correlation coefficients for the relation between analysisfiguresof three soilfluorinedeterminations, some other soil characteristics and the percentage of leaf scorchoffreesia. Coefficients
calculatedwithandwithout thedataofglasshousesoilsoroutdoorsoils.
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Bij grafisch uitzetten leek er een duidelijk negatief verband te bestaan tussen de
gehaltenaaninwater oplosbaarfluorideenaaninwater oplosbaar fosfaat (P-water).
Hoge fluoridegehalten werden alleen aangetroffen bij lage fosfaatgehalten, terwijl
hogefosfaatgehalten alleenbijlagegehalten aaninwater oplosbaarfluoridewerden
gevonden. Bij wiskundige verwerking bleek het verband tussen de gehalten aanin
water oplosbaar fosfaat enfluoridenet niet statistisch betrouwbaar (r = -0,176bij
n = 102,dusP= 0,07).Tochisditverbandinovereenstemmingmethetgeenin figuur
6iswaartenemen,teweteneentenopzichtevan demonstersuitdevoilegrond laag
gehalte aaninwater oplosbaarfluorideinkasgrond, terwijl opgrond vandezware
fosfaatbemesting in kassen naast hoge fosfaatgehalten hoge gehalten voor in water
oplosbaarfluoridezouden mogen worden verwacht. Herhaalde zware fosfaatbemesting, meest mettripel superfosfaat, geeft dusmeer totaal-fluor in degrond en naar
allewaarschijnlijkheid eenverminderinginoplosbaarheid.
Het gehalteaanmetkunstharsuitwisselbaar of'labile'-fluoride moet,iniedergeval
ingroottevanhetgetal,tussendataantotaal-fluor enaaninwateroplosbaar fluoride
inliggen.Erwaseenmatigecorrelatiemetbeideanderefluorgehalten,waarbij diemet
aaninwateroplosbaarfluorideietsbeterwas(tabel5).
Hetverbandtussentotaal-fluor en'labile'-fluoride bleekbetertebeschrijven indien
eentweedeverklarendevariabeleaanderegressievergelijking werd toegevoegd. Hiervoorblekeninafnemende mategeschikt:depH,hetgehalteaankoolzurekalkenhet
lutumgehalte. Bij zulk een berekening werden als multipele correlatiecoefficienten
respectievelijk gevonden r = 0,62**,0,57** en 0,58** voor monsters uitkassen,
r= 0,59**,0,59**en0,51**voor monstersvandevoilegrond enr = 0,59**,0,58**
en 0,53**voorhetgehele cijfermateriaal.
De bepalingvanhetgehalte aan 'labile'-fluoride miste enerzijds decorrelatiemet
de textuur vandegrond, zoals voor totaal-fluor werd gevonden; anderzijds was de
invloed vandetegenstelling kasgrond-volle grond in de relatie fluorgehalte grondaantasting(figuur 6)bij 'labile'-fluoride welaanwezigmaarveelminder duidelijkdan
bijinwateroplosbaar fluoride.
Gesteld mag worden dat 'labile'-fluoride duidelijker dan de anderefluorcijfers
verband hieldmethetgehalteaanorganische stof.Deveengronden, hieronderwordt
verstaan grondenmetmeerdan20%organischestof,haddeneengehalteaan'labile'fluoride boven 30fxgFpergdrogegrond, behoudens eenuitzondering met27fxgF.
Een fraai verband werd aangetroffen tussen degehalten aankoolzure kalk en aan
'labile'-fluoride (figuur 15).
Op kalkrijke gronden werd blijkens figuur 15 slechts weinig 'labile'-fluoride gevonden.Hetverband dathiervoor degehalten aankoolzure kalk en 'labile'-fluoride
werd gevonden, isookenigermatezichtbaar bijhetuitzetten vanhetgehalte aanin
water oplosbaarfluoridetegendataankoolzurekalk.Inhetlaatste gevalisdespreiding influoridegehaltebij laag CaC03-gehalte kleiner en bij hoog CaC03-gehalte
groterdanbij'labile'-fluoridehetgevalis.
Zoalsfiguur15illustreert, loopt hetgehalte 'labile'-fluoride vanNederlandse cultuurgronden uiteen van3,4tot 140fig F perg droge grond. Eenverdeling vande
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monsters naar gehalte aan 'labile'-fluoride vertoont veel overeenkomst metdie gemaakt door Larsen &Widdowson (1971) voor gronden uit Groot-Brittanie. Deze
auteursvondeneenietshogerpercentage monstersindeklasse 15-30figF, namelijk
25% tegenover ongeveer 20%inhet eigen onderzoek. Larsen &Widdowson vonden
geengehalteboven50figFpergdrogegrond.
Hethoogstegehaltedatinhethierbeschrevenonderzoekwerdgevondenwasineen
monsterkleiveenuitdeKoekoekspolderteIJsselmuiden(40%lutum,31%organische
stof,pH6,4).Ditmonster hadniet alleeneenhooggehalteaan'labile'-fluoride(140
HgF)maarhadvanallemonsters ookhethoogstegehalteaantotaal-fluor (679f*gF
Pergdrogegrond).
Een opvallend hoog gehalte aan 'labile'-fluoride (87fig F)werd gevonden ineen
monster uiteenkasopdeHeiteVenlo(grindhoudend zand met 2%lutum, 6%organischestof,pH5,5enslechts 122fzgFaantotaal-fluor). Indit monster was71%
vandetotaalaanwezigehoeveelheidfluorinwater(metkunsthars)oplosbaar,hetgeen
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vergeleken met de andere monsters bijzonder hoog is. Als verklaring kan worden
gedachtaantweeoorzaken,diedanvermoedelijk hebben samengewerkt:de afwezigheid van eenreserve aan koolzure kalk en derecente toediening in deze kas, dienog
betrekkelijknieuwwas,vangrotehoeveelhedentripel superfosfaat.
Eriseigenlijk geenenkeleredenaantenemendatkalkrijke grond minderfluorzou
bevatten dan kalkarme grond. In tegendeel, gemiddeld genomen zullen kalkrijke
grondeneerderonderdekleigrondenmoetenwordengezochtenduseenhogergehalte
aan totaal-fluor hebben, en naar men, bij gelijkblijvende oplosbaarheid, mag verwachtenookaan'labile'-fluoride. Hetligtdaaromvoordehandteveronderstellen dat
er sprake is van een verminderde oplosbaarheid van fluor op kalkrijke gronden. In
paragraaf6.3zaluiteenwordengezetdataanwijzingenwerdenverkregenaantenemen
dat calciumfluoride op ofin deeltjes calciet (CaC03) isneergeslagen, zodanig dat het
calciumfluoridenietmeerisoptelosseninwaterenooknietmeertotuitdrukkingkan
komeninhetgehalteaan 'labile'-fluoride.
5.3 Fluorinveen-enanderesubstraten
Bij pogingen om fresia geheel fluorvrij te telen is aandacht besteed aan het substraatwaarineenvolkomengezondgewaszoukunnenwortelen.
Gunstige resultaten werden verkregen met zilverzand en Styromull, een produkt
bestaande uit kleine balletjes polystyreen. Bij fresia trad op deze substraten vrijwel
geenaantasting op.Defysische eigenschappen waren echterzodanig dat deteelt met
grotemoeilijkheden gepaard ging.Degroeivan fresia bleefver achter bij de teelt op
veen.
Andere produkten, zoals perliet (geexpandeerd lavagesteente) en steenwol (gesmolten en vervolgens tot draden getrokken basalt), gaven een redelijke of goede
groei van het gewas maar met duidelijke symptomen van fluorovermaat, vooral de
steenwol gafveelschade. Dezematerialen bleken voor deplant opneembaar fluor te
bevatten.
Veel van de in deze publikatie beschreven proeven werden uitgevoerd met veen.
Aanvankelijk werdhiervoor tuinturf genomen.Tuinturf issterk verteerd veen,dat in
natte toestand werd doorgevroren. Het bleek enig fluor te bevatten want fresia op
tuinturf vertoonde ook aantasting indien geenfluorhoudendfosfaat was toegediend
(ziebijvoorbeeldfiguur17).
Eenproefjewaarbij tuinturf met eenweinigverteerd,uit Finland afkomstig sphagnum-veenwerd vergeleken,leerde dat delaatsteveelminder aantasting veroorzaakte
(tabel6).DecultivarindezeproefwasRijnveld's GoldenYellow,erwerdvanknollen
enkralen uitgegaan.Aanhet veenwasbehalve 5kgkalk,stikstof-en kalimeststoffen,
nog1 kgmonocalciumfosfaat vandekwaliteitproanalysetoegevoegdperm 3 .
Uit tabel 6blijkt dat tuinturf een veel sterkere aantasting gaf dan weinig verteerd
sphagnum-veen.Het gebruik van knollen of kralen had geen duidelijk invloed op de
matevanaantasting.
Deproef werd nog eensherhaald maar nu werden tevens kalktrappen in de proef
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Tabel 6.Percentage aangetaste bladrand bij fresia, opgekweekt uit knollen of kralen, op weinigverteerdsphagnum-veenof optuinturf.

Sphagnum-veen/Sphagnum peat
Tuinturf/Black peat

Knol/Corm

Kraal/Cormlet

2,6
8,1

2,9
7,8

Table6.Percentageofscorched leafmarginoffreesia, raisedfrom cormsorcormlets,ona sphagnum
peatorontemporarily frozen blackpeat.

Tabel 7.Enkele kenmerken van de onderzochte veenmonsters. Tussen haakjes de uiterste waarden.
Tuinturf

Weinigverteerd
sphagnumveen

Opmerkingenover
analyse

organische stof %/
organicmatter %

86 (83-88)

90

(88-91)

gloeien/
byignition

verteringsgraad %/

68 (63-73)

43

(35-49)

niethydrolyseerbaarmet72%
H 2 S0 4 /
unhydrolysablewith H 2 S0 4

degreeofdecomposition %
watercapaciteit/

460 (310-810)

watercapacity
PH
[*gFin 1 cm
extract

3

i^gwateroplosbaar
Fpergdroogveen/

1240

(1120-1470)gvochtbijpF1,0,per 100g
droogveen/
g moisture at pF 1.0, per 100g
drypeat

3,8 (3,0-5,0)

4,0 (3,2-4,5)

inwater

0,8 (0,04-4,4)

0,03 (0,0-0,1)

4,5(1,0-8,8)

1,4 (1,0-2,2)

1:1Jv/vvochtigveen:water
(veen:pF2,4;0,l kg/cm2)/
1:1£v/vmoistpeat:water
1:25w/wdroogveen:water/
1:25w/wdrypeat:water

(igwater soluble F
Pergdrypeat
Decomposed
typeofpeat
(temporarily
frozen)

Less decomposed
sphagnum peat

Remarksabout analysis

Table7.Somecharacteristicsoftheanalysedpeatsamples.Extremevaluesinparenthesis.

opgenomen. De cultivar was wederom Rijnveld's Golden Yellow. Er werd in het
geheelgeen fosfaat aan het veen toegevoegd. De aantasting was gemiddeld over de
kalktrappen2,6% opweinigverteerdsphagnum-veenenoptuinturf28,8%.
Deverklaringvoor hetfeit dattuinturfmeeraantastinggeeft, Weekteliggeninhet
hogerefluorgehaltevan dit veen. Zes monsters tuinturf en zesmonsters weinig verteerdsphagnum-veen werdenuitvoerigonderzocht.Tabel7geefteenoverzichtvande
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belangrijksteanalysegegevens.
Het sterk verteerd tuinturf bevat dus aanzienlijk meerfluoridedan het weinigverteerdesphagnum-veen.Destijging ingehaltebijhet ouderworden,dusmeer verteerd
raken, kan eengevolgzijn van hetverdwijnen van organische stof en dus een relatief
verrijken van achtergebleven zouten, maar mogelijk ook speelt het inwaaien van bijvoorbeeldkleideeltjeseenrol.
5.4 Fluorinwater
In tegenstelling tot chloor, dat ook tot dehalogenen behoort, is fluor niet in zeewater geconcentreerd maar blijkt het sterk door de grond te worden gebonden.
Zeewaterbevatvolgensdeliteratuur 1-1,4 mgFper1. Eeneigenmetingvanwateraan
dekustbijTerheijdegaf1,6mgF.
Water dat in Nederland uit deondergrond wordt opgepompt, heeft doorgaans een
gehalte van minder dan 0,5 mg F (Roorda vanEysinga, 1972). Rijnwater bevatte
volgensenkeleeigenmetingen0,4enMaaswater0,7en0,8mgFper1.
Bijdebeoordelingvanhetfluoridegehalteinwateronderscheidenwedriemethoden
omplantenvanwatertevoorzien.
1. Gebruik van water in devaas. Deze toepassing werd door Systema (1972) bestudeerd en valt, omdat planten zonder wortel worden gebruikt, buiten het kader van
dezestudie.
2. Gebruik van waterculture. De invloed van fluoride hierbij wordt geillustreerd
door van een gevoelig gewas: Liliumlongiflorum Thunb. cv. 'LongWhite' in een
proef met toenemende fluorideconcentraties, het percentage van de bladrand dat
doorfluorovermaatwasaangetasttemeten(tabel8).
In tabel 8isteziendat bij 1-5 mgF per 1 voedingsoplossing schade kon optreden
endatbij 10mgaltijdschadeoptrad.Ookbijfresia moet bij 1 mg F op schade wordengerekend.Steiner (1969) heeft reeds gewezen op de bezwaren die het gebruik
Tabel 8.Percentage van debladrand aangetast doorfluorovermaatbij (twintig)lelieplanten op
watercultuur.
ToegevoegdalsNaF
(mgFper1)

Aantasting
(%)
Aantasting
(%)

Gemiddeld

0

0

0

0

0

0.5
1
5
10

00

00

00

0 0

AddedasNaF
(mgFperl)

0
0
2,1

0
0,1
2,9

0,1
0,5
3,8

Leaf margin scorched(%)

0,6
7,6
45,2

0

0
0,15
2,02
13,49
Average

Table8. Percentageoftheleafmarginscorchedbyfluorineexcessof(twenty) lilyplantson water
culture.
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vangefluorideerdwaterbijwatercultures heeft.
3. Gebruikalsberegeningswater. Dit aspect isbestudeerd doorArnold Bik(1972)in
Aalsmeer en door Rijswijk (1972) in Boskoop. Uit hun experimenten volgt dat bij
'normaal'gefluorideerd water(ongeveer 1 mgFper1)nauwelijks ofgeenschadewerd
verkregen bij planten in containers, gevuld met venigepotgrond. Bij de meeste gewassen werd pas schade verkregen bij een tien- of meervoudige concentratie. Ongetwijfeld hebben de gevoeligheid van de beproefde gewassen en de pH van het substraat hierbij een belangrijke rol gespeeld. Op deinvloedvan depH wordt in hoofdstuk6naderingegaan.
5.5 Fluorindelucht
Lucht, als bron van fluor voor de plant, is het belangrijkste medium bij de vele
onderzoekingen op het gebied van luchtverontreiniging metfluorverbindingen. Toch
wordtnogaantweeaspectenaandachtbesteed.
Bijwatercultures zoals diein dit onderzoek werdengebruikt (voorbeschrijving zie
onder2.2),wordt lucht door devoedingsoplossing geleid. Hetisteverwachtendatin
eengebiedmetluchtverontreiniging, dedoorgeblazenlucht eenverhogingin fluorideconcentratie van de voedingsoplossing bewerkstelligt. In eenvoedingsoplossingdie
wekelijks werd ververst was ook aan het eindevan deweek geenmeetbare fluorideconcentratie aanwezig. Ineenandereproef werddezelfde oplossingvan 'proanalyse'
chemicalien in gedemineraliseerd water vier weken aangehouden en werd aan het
eindevandezeperiode0,2mgFper1gemeten.
Met sla werd een proef uitgevoerd waarbij de voedingsoplossing met welen niet
doorgritgeleideluchtwerdgeaereerd.Devoedingsoplossingwerdwekelijksververst.
Fluorgehalten in lucht en voedingsoplossing werden niet bepaald. De slakroppen
geteeldopvoedingsoplossinggeaereerd met door grit geleide lucht bevatten 2,4 (xgF
Pergdrogestof,decontrole3,5(i,gF.Erwerdenaldusaanwijzingenverkregendathet
fluorgehalte in de lucht, die wordt gebruikt om watercultures te aereren, leidt tot
verhogingvan defluorideconcentratie in devoedingsoplossing endusookin dievan
hetgewas.
Alstweedeaspect kan worden genoemdhet feit dat alzeerlage fluorconcentraties
indeluchtinvloed hebben op hetfluorgehalteingewas(Treshow&Harner, 1968) of
ophet optreden van beschadigingssymptomen (Wolting, 1973).Alszeerlageconcentratienoemtdeeerstaangehaaldepublikatie0,3tot3,2(xgHFperm3lucht,detweede
Publikatie0,9.
Bij bestudering van gebreksverschijnselen van spoorelementenwordt in het algemeen weinig aandacht besteed aan de samenstelling van de lucht waarin de teelt
Plaatsvindt. Stout (1956) geeft een goed overzicht van de verschillende verontreinigingsbronnen, die bij dit soort proeven eenrol kunnen spelen,en noemt hierbij ook
deatmosfeer. Eaton etal.(1971)verkregeneenverhogingvanhetzwavel-respectieveHjkchloorgehalte van katoen en tomaat door begassingmet S0 2 en HC1. Bromfield
(1972)toondeaandatmosterdgeteeldbijlaagzwavelniveauindevoedingsoplossing,tot
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bijna 50%vanindeplant aanwezigzwaveluit deluchthad opgenomen. Tenaanzien
vanfluormoet ook met de atmosfeer alsbron van verontreiniging rekening worden
gehouden. Het feit datfluorin de lucht, afgezien van als stofdeeltjes, vooral als HF
aanwezigis,speeltongetwijfeld eenbelangrijke,zonietdebeslissenderol.
5.6 Fluorinmeststoffen
Voor een uitvoerig overzicht van hetfluorgehaltein meststoffen wordt naar Kurmies(1960)enSwaine(1962)verwezen.
Stikstofmeststoffen bevattenmeestalzeerweinigfluor,minder dan 15mgF perkg,
alleenkalkstikstofheeft eenhogergehalte.
De hoogste gehalten werden gevonden in de fosfaatmeststoffen, en speciaal die,
welkeuit ruw fosfaat zijn vervaardigd. Hetfluorgehaltein dit soort meststoffen bedraagt volgens deliteratuur ongeveer 2%.Vijf in Naaldwijk gekochte partijen tripel
superfosfaat bevatten gemiddeld 2,29% F, met als uiterste 1,86 en 2,78%. Thomasmeelkan afhankelijk van de bereiding opvallend weinig fluor bevatten. In enkele in
Nederlandverzameldemonsterswerdgemiddeld 157mgF perkgmeststof gevonden.
Dubbelkalkfosfaat wordt zowel als meststof als in de veevoederindustrie gebruikt.
Het dicalciumfosfaat of fosforzure voederkalk mag als bestanddeel van veevoeder
slechts weinigfluorbevatten (maximaal 0,5%F). De analyse van een monster, verricht door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, gaf als resultaat 0,1%F.
De kalimeststoffen, met uitzondering ongetwijfeld van kalikiezelkalk, hebben een
laagfluorgehalte,volgensdeliteratuurbeneden25mgFperkgmeststof.
Kalk- en dolomietmergels werden door Jeffries (1951) onderzocht. Deze auteur
beschrijft verschillende fluorhoudende mineralen in de kalkrotsen. Kalkmergels
bevatten200-300mgF perkg.Kiezelkalk (hoogovenkalk) bevatvolgens Oelschlager
(1971)meerfluor,tot 1%F.
Een aparte groep vormen de boraatmeststoffen, waarin boraatfluoride voorkomt,
en die enige tijd in Zwitserland in gebruik waren. Dezemeststoffen ontstaan door
ontsluitingmetzwavelzuur ofsalpeterzuur vaneenmengselvanruwfosfaat, kalizout
enboraxofboorzuur.Boraatfluoride zoudoordeplantalsBF4~ worden opgenomen
(zieRoorda vanEysinga,1972).
Verschillende fosfaatmeststoffen werden door auteur vergeleken in een proef met
emmers,gevuld met weinigverteerd sphagnum-veen, dieachtereenvolgens tweemaal
werden beteeld met fresia cv. 'Rijnveld's GoldenYellow'. De meststoffen werden
bestudeerd in drie hoeveelheden, die zodanig waren gekozen dat steeds 0,2,0,4 en
0,8 kg P 2 O s per m3 veen werd toegediend. Van deverschillende fosfaatmeststoffen
vielen superfosfaat en tripel superfosfaat op door de grote mate van aantasting.
Superfosfaat gafbijdeeerstefresiateelt respectievelijk 12,5, 22,7en 32,3%aangetaste
bladrand; tripel superfosfaat respectievelijk 7,7,18,3 en 25,7%. De overige meststoffen gaveneenaantastingvanongeveer 3%,ditwasonder meerhet gevalbijThomasmeel en twee soorten dubbelkalkfosfaat (te weten de meststof Fertiphos en de
fosforzure voederkalk Aliphos). Bij beendermeel en het niet met fosfaat bemeste
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objectvertoondendefresia's 1-1J%aantasting.
Ondanks het feit dat aan het veen 10kg koolzure kalk per m3 was toegevoegd,
gaven deverschillende meststoffen in degevarieerde hoeveelheden nog verschillen in
pH. Hoewel delagerepH bijgrote giften superfosfaat entripel superfosfaat zekerde
giftigheid van het toegediende fluor heeft versterkt, leert vergelijking met twee meer
gezuiverde vormen van monocalciumfosfaat in delaagste concentratie (0,2kgP203),
dat de pH niet bepalend is geweest voor het optreden van schade bij gebruik van
super-oftripelsuperfosfaat (tabel9).Ermoetopwordengewezendat superfosfaat en
tripel superfosfaat als grotendeels gekorrelde produkten werden toegepast. Het is
niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk, dat dezemeststoffen plaatselijk in het substraat
eenscherpedalinginpHhebbengegeven,meerdanproduktendiemetdenaammonocalciumfosfaat werden aangeduid. Het substraat werd aan het einde van de tweede
fresiateelt geanalyseerd,deresultatenstaanvermeldintabel9.
Tripel superfosfaat heeft overeenkomstig de verwachting hetfluoridegehaltevan
het substraat aanzienlijk verhoogd, superfosfaat blijkt bij eenzelfde fosfaatgift in dit
opzicht nog sterker werkzaam;demate van aantasting washiermee in overeenstemming.
Vergeleken met het niet met fosfaat bemeste object (8,0jj.gF per gdroog veen en
pH 6,8) is bij de overige meststoffen sprake van een zekerefixatievan hetfluoride,
in ieder geval van een verminderde oplosbaarheid. In dit opzicht lijkt beendermeel
bijzonder werkzaam. Voor een verklaring van degunstige werking van beendermeel
wordtnaarparagraaf 5.1 verwezen.Aanhetfluorgehalteinhetgewaswasbijbeendermeel de verminderde oplosbaarheid echter niet af te lezen. Het fluorgehalte in het

Tabel9.Gehalteaaninwater oplosbaarfluoride(fxgFpergdroogveen)enpH vanhet substraat
onderinvloedvan,ruimeenhalfjaareerder,toegediendefosfaatmestsoorten.
Mestsoort/Fertilizer

F(%)

!
kgP 2 0 : 5perm : veen/peat

Monocalciumfosfaat purissimus
Monocalciumfosfaat technisch
zuiver/technical grade
Superfosfaat
Tripel superfosfaat
Dicalciumfosfaat (Aliphos)
Dicalciumfosfaat (Fertiphos)
Thomasmeel/basicslag
Na-hexametafosfaat (Calgon)
Beendermeel/bonemeal

0,006

(-)
1,89
1,92
0,09
0,68
0,03

(-)
0,05

0,8

0,4

0,2
fjigF

PH

(xgF

PH

HgF

PH

3,6

6,4

3,0

6,4

2,6

6,2

3,6
24,12,6,8
6,8
3,8
3,3
<1

6,5
6,5
6,6
6,9
6,9
6,6
6,9
6,8

3,1
32,18,6,6
5,3
2,6
3,1
<1

6,4
6,2
6,3
6,8
6,8
6,3
6,9
6,9

2,4
46,26,5,0
4,6
2,1
3,0
<1

6,5
5,8
6,2
6,7
6,7
6,4
6,1
7,0

Table9.Water solublefluoridecontentfcgFpergdrypeat)andpH ofthesubstrateasinfluenced
byvariousphosphatefertilizers,appliedmorethanhalfayearbefore.
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bovengrondse gewaslagsteeds beneden 2(xgF pergdroge stof, behalve bij de objectenmetsuper- oftripelsuperfosfaat. Hethoogstegehaltewas 5,0(xgFpergdroge
stof, enwerd verkregen bij degrootste gift superfosfaat. Deze gehalten betreflen de
eerste fresiateelt. Detweede fresiateelt vertoonde geringere verschillen in aantasting
enisnietopfluorgeanalyseerd.
5.7 Fluorinbestrijdings-enhoutconserveringsmiddelen
Sommige bestrijdingsmiddelen die in land- en tuinbouw worden gebruikt tegen
ziektenenonkruidenbevattenfluor.Omtrenteenongunstigewerkingvandezemiddelenalsgevolgvanhunfluorgehaltezijnonsgeenvoorbeeldenbekend.
Glasreinigingsmiddelen op basis van fluorwaterstofzuur worden de tuinders te
koop aangeboden. Dewerking vandit zuur iszo bruut dat direkte aanrakingmet
planten- evenalsanderelevendeorganismen- totschademoetleiden.Dezemiddelen
zijn ooknogdampvormig werkzaam. Bijhetafspoelen vanhetglasvankassenkan
het fluorindesloot terecht komen enopdeze wijze alsberegeningswater weeraan
grond en gewas worden aangeboden. Er zijn gevallen in de praktijk voorgekomen
waarbij schade aan gewassen werd geconstateerd. In eengeval werden bij leliecv.
'Enchantment' ernstige schadesymptomen en eengehalte in het blad van200(xgF
per gdroge stof gevonden. Deexacte wegwaarlangs hetfluordelelies bereiktekon
nietwordenopgespoord.
In de tuinbouw worden raamlijsten, kistjes voor opkweek en veilingkisten soms
bewerkt met houtconserveringsmiddelen, zoals Wolmanzout. Volgens Stas (1945)
zijnWolmanzoutenpreparatenmetuiteenlopendesamenstelling,waarinonderandere
fluorverbindingen voorkomen. Het thans in de handel zijnde Superwolmanzout C
bevat geenfluor,Superwolmanzout D(een middel omhout intedrenken) bevatwel
fluor.
Hetisinteressant vasttestellen datdoor Stasreedsruim25jaar geleden pogingen
werden gedaanaantetonen dathetfluorinWolmanzout eenongunstige invloedop
degewassenkanuitoefenen.Zijisdaartoennietingeslaagd.
Omeenenandernogeensnategaanwerdendoor auteurtulpenvantweecultivars
('LustigeWitwe' en 'Apeldoorn'), hyacint (Hyacinthus hybr.cv. 'JanBos')ennarcis
(Narcissushybr.cv.'Carlton')getrokkeninkistjesgevuldmettuinturf ofkalkhoudend
zand. Hethout vandekistjes wasbehandeld metSuperwolmanzout D.Hetgehalte
aan inwater oplosbaarfluorideinhetsubstraat werd bepaald aanheteinde vande
teelt. Hetmonster washoofdzakelijk afkomstig vandeonderste 3cmuithet kistje.
Tabel 10geeft enkele resultaten bij hyacint. Hetpercentage aantasting werd op dezelfdewijzebepaaldalsbijfresia.
Behalvedehyacint, bleken ookdetulpen enietsminder duidelijk denarcisaangetasttezijndoorfluorovermaatindienhethoutvandekistjesmetSuperwolmanzout D
wasbehandeldenhetkistje metveenwasgevuld.Aanhetveenwasvooraf4kgkoolzure kalk perm3veen toegevoegd. Bijheteinde vandeproef hadhetveen eenpH
van 6,5,datiswatlager dan de pH van 7,2 die voor het zand werd gevonden.
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Tabel 10. Percentage van de bladrand aangetast door fluorovermaat en fluorgehalte in het bovengrondse gewas van hyacint, geforceerd in kistjes waarvan het hout wel en niet was behandeld met
Superwolmanzout D en diemet zand of veenwaren gevuld, alsmedehet gehalte aan in water oplosbaarfluorideinhetsubstraat((xgFpergdrogestof,respectievelijk droogveen).
Zand

aantasting(%)
F-gewas
F-substraat

Veen

onbehandeld

Wolmanzout

onbehandeld

Wolmanzout

0,1
2,8
2,6

3,2
2,4
3,6

0,1
2,8
8,6

23,5
6,7
44,9

untreated

preservative

untreated

preservative

Sand

scorchrating (%)
Fcrop
F substrate

Peat

Table 10.Percentage of the leaf margin scorched by fluorine excess and foliar fluorine of hyacinth,
forced in boxes of wood, treated and not treated with a preservative and filled with sand or peat;
thecontent of water solublefluoride in the lowest 3cm of thesubstrate at theend of the experiment
(jxgFpergdrymatter,ordrypeat).

DitverschilinpHtussenbeidesubstraten isongetwijfeld medebepalendgeweestvoor
hetverschilinfluorgehalteinhetgewasendematevanaantasting.
5.8 Fluorinhetuitgangsplantmateriaal
Bij de bestudering van spoorelementen wordt veelal aandacht besteed aan het
gehalte van het te onderzoeken element in het uitgangsplantmateriaal, bijvoorbeeld
het zaad. Analyse van het plantmateriaal waarmee deteelt wordt begonnen is, waar
het fluor betreft, des te dringender omdat speciaal de bol- enknolgewassengevoelig
zijn voor overmaat aan dit element. Daarbij wordt bij bol-en knolgewassen meestal
uitgegaanvanrelatief omvangrijk plantmateriaal,tewetenbollenofknollen.Hetiste
verwachten, dat dehoeveelheid van eenbepaald element aanwezigin bol ofknoleen
bijdrage van betekenis levert in detotale voorzieningvan dat element voor deplant.
Omdezeinvloed ten aanzien van hetelementfluorbijfresia tebestuderen, werden
door auteur periodiek planten opgerooid en geanalyseerd. Deplanten waren afkomstigvaneennormaleteelt onder glas,opeenkalkhoudende zandgrond. Degevonden
fluorgehalten lagenduidelijk beneden het gemiddeldeinvergelijking met hetin paragraaf 3.5genoemdepraktijkonderzoek. Het bleekdat onder dezeomstandigheden de
hoeveelheidfluorindeuitgeplante knolslechtseengeringebijdrage leverde(ongeveer
10%)vandehoeveelheiddieuiteindelijkindegeheleplantaanwezigwas.Voorandere
elementen was de bijdrage veelal hoger, voor fosfaat bijvoorbeeld ongeveer 30%.
Devraagkomt nu naar voren,welkgehalte zalhet gewashebben indienhetfluorgehalteindeuitgeplanteknolhogeris?Inparagraaf3.7zijngehaltentot22figFperg
drogestofvoorhetondergrondsedeelvaneenfresiagewasvermeld.
Om deze vraag te bestuderen werden door auteur fresiaplanten cv. 'Rijnveld's
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GoldenYellow'nahetoogstenvandebloemenovergotenmeteen oplossing van kaliumfluoride (33 g KF per m2). De planten die door dezebehandelingenige schade
opliepen bleven met onbehandelde planten ter controle gedurende ongeveer twee
maanden op het veld staan, in dit gevaleen kalkhoudende zandgrond gelegen ineen
warenhuis.Na tweemaanden waren deknollen voldoende gerijpt ominpreparatie te
wordengenomen.Eindmaart,aanheteindevandepreparatie,werdenemmersgevuld
met weinig verteerd sphagnum-veen waaraan 5 kg koolzure kalk en 2 kg monocalciumfosfaat purissimus per m3 veen, naast de andere meststoffen was toegevoegd.
Negen emmers (de tiende werd vergeten) werden beplant met per emmer 8 knollen
van planten die met de kaliumfluoride-oplossing waren overgoten. Tien emmers
kregenperemmer 8knollenvanplanten dieonbehandeld waren gebleven. Monsters
van deknollen van onbehandelde enmetkaliumfluoride-oplossing overgotenplanten
werdenopfluorgeanalyseerd.Deeerstgenoemdehadden0,9[i.gFpergdrogestof,de
tweede1,8\igF.Hetverschilisdusuiterstgering.Gelukkigwarendeknollenaluitgeplant toen degehalten bekend werden, anders wasdeproef mogelijk niet uitgevoerd,
dit zou gezien de resultatenjammer zijn geweest. Kort voor de bloei zijn deplanten
opgerooid en op aantasting door fluorovermaat beoordeeld. Planten uit knollen die
met kaliumfluoride-oplossing waren overgoten, hadden gemiddeld 7,3% aangetaste
bladrand,plantenvanhetcontrole-object gemiddeld 5,9%.Ditverschilwasstatistisch
zeer significant (P<0,01). Met dezeproef isaangetoond dat een kleine verhoging in
hetfluorgehaltevandeknoldeaantasting doorfluorovermaatbij deplant, dieuitdie
knolontstaat,doettoenemen.
Omdat de verschillen influorgehaltein knollen van de eerste proef gering waren,
werd een tweede proef gestart. Een tablet van ongeveer 15m2 werd gevuld met een
20 cm dikke laag weinig verteerd sphagnum-veen. Aan dit veen was 5 kg koolzure
kalk, 1kg patentkali en 1kg kalkammonsalpeter per m3 veen toegevoegd. Verder
kreegdehelft vanhetveen2kgtripelsuperfosfaat perm3, deanderehelft 2kgmonocalciumfosfaat van de kwaliteit purissimus. Beide helften werden, uiteraard gelijktijdig, beplant met fresiaknollen van 66n herkomst van de cv. 'Rijnveld's Golden
Yellow'.Hetdoelvandezeteeltwastweeledig;
1. gegevens verzamelen omtrent het periodiek verloop van het fluorgehalte in de
onderdelenvandefresiaplant, bijlaagenhoogfluorideniveauinhet substraat,
2. het verkrijgen van fresiaknollen met laag en hoog fluorgehalte, om een nieuwe
teelt tekunnen starten ter bestuderingvan deinvloed van hetfluorgehaltein de knol
opdematevanaantastingbijplantendieuitdezeknollen ontstaan.
Medio december 1972 werden de knollen op het substraat uitgeplant. Inderdaad
gaven defresia's op substraat mettripel superfosfaat ernstige fluorschadesymptomen
te zien, 26% van de bladrand was aangetast. Ook groeiremming trad op, evenals
produktieverlies, dezeproef isverder beschreven in 3.8.Deplanten op substraat met
monocalciumfosfaat purissimus vertoonden weinig aantasting, 2% tijdens de bloei,
later ietsmeer.Infiguur16isde,in het ondergrondse deelvan fresiaplanten aanwezige, hoeveelheid fluor tijdens het groeiseizoen weergegeven voor teelt op veen met
hoogenlaag fluorideniveau.
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Fig. 16. De hoeveelheid fluor in de belangrijkste onderdelen van het ondergrondse fresiagewas gedurendeeenteeltseizoen(december-mei)bijteeltopveenmethoog(bovenstefiguur)oflaag(onderste
figuur)fluorideniveau. De stippellijn geeft aan het berekende gehalte aan fluor in dedroge stof voor
hetgeheleondergrondsegewas.
yugF per plant
15

Fig. 16.The quantity offluorinein the important parts of the subaerial freesia plant, grown on peat
high(upperfigure)orlow(lowestfigure)influoride,duringoneseason(December-May).Thedotted
lineindicatesthecalculatedfluorinecontentinthedrymatterofthewholesubaerialplant.

DepJanten diegroeiden opveenmetlaagfluorideniveau bevatten maximaalongeveer evenveel fluor (8,4(xgF per plant) als de planten die onder praktijkomstandigheden op kalkhoudende zandgrond waren geteeld. De bijdrage van de hoeveelheid
fluorin de knol was 33%bij teelt op laagfluorideniveauen 5%bij hoog fluorideniveau, van de hoeveelheid diein deplant tijdens het groeiseizoen maximaal aanwezig
was.
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Hetmeestopvallendeinhetcijfermateriaal ishetfluorgehalteindenieuw ontstane
knol, na een teelt op veen met hoog fluorideniveau. Dit gehalte bleek ondanks de
ernstigeschadedoorfluorovermaatopvallendlaag,teweten 1,3[zgFpergdrogestof.
Dit gehalte Hgt weliswaar dubbel zo hoog als dat van knollen op veen met weinig
fluoride opgekweekt,die0,6jj,gFpergdrogestofbevatten,maarhetverschilisabsoluutgezienzeerklein,terwijlookdewaardeopzich(1,3jxgF)alslaagistekenmerken.
Het lagefluorgehaltein de nieuwe knol is schijnbaar in tegenspraak met de hoge
fluorgehalten die vaker in het ondergrondse fresiagewas werden gevonden. Bestudering van figuur 16kan een gedeeltelijke verklaring geven. Het in dit onderzoek verzamelde ondergrondse fresiagewas - als criterium is genomen dat deel van de plant
dat beneden het grondoppervlak is gesitueerd - blijkt een verzameling te zijn van
plantkundigverschillendeonderdelen.Detijd, ofwelhetontwikkelingsstadium vande
plant, is daardoor mede bepalend voor het fluorgehalte dat uiteindelijk voor het
ondergrondse plantedeel wordt gevonden. Daarom is in de figuur hetfluorgehalte
voorhetgeheleondergrondsedeelvanhetgewaszoalsdatwerdberekend aangegeven.
De oude knol en detrekwortels kunnen waarschijnlijk alsrem op het transport van
fluor naardebovengrondse delenoptreden,hetgehalteaanfluorindezedelen kan in
iedergevalsterkoplopen.Zijndeoudeknolentrekwortelrelatief sterkvertegenwoordigd in eenmonster van het ondergrondse gewas, dan zal dit monster een vrij hoog
fluorgehalte hebben. De nieuwe knol is in feite het onderste deelvan de Stengel. Dit
deel van de plant zal, ook bij hoog fluorideaanbod uit het substraat, betrekkelijk
weinigfluorbevatten.
Knollen afkomstig van planten uit de tablettenteelt, werden op nawerking beoordeeld door zeuit teplanten op emmersmetbemest,weinigverteerd sphagnum-veen.
Door gebruiktemakenvangefilterde lucht,gedemineraliseerd wateren 'pro analyse'
chemicalien werd de teelt zoveel mogelijk fluorvrij gehouden. Overeenkomstig de
resultatenvandeeersteproefgavenknollenafkomstig vanveenmetmonocalciumfosfaat purissimus beduidend minder aantasting, te weten 0,6% tegenover 1,1% aangetastebladrand bijplantenuitknollenvan planten, dieop veenmet tripel superfosfaatwarengeteeld,hetverschilwasstatistischzeersignificant (P<0,01).
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6 Bestrijding van fluorschade

6.1 Substraatenmeststoffen
In het vorigehoofdstuk isaandacht besteed aan deverschillende bronnen waaruit
fluorin deplant terecht kan komen.Wijzullen nu dezebronnen nogmaals beschouwenomtebepaleninhoeverrefluorovermaatistebestrijden.
Van het substraat vormtfluoreen natuurlijk onderdeel, daarom is het er moeilijk
ofnietvantebevrijden.Belangrijkisweldekeuzevanhetjuistesubstraat.
Een andere vraag is:welkebijdrage leveren meststoffen ten aanzien van het fluorgehalte van de grond en het gewas. Uit de literatuur blijkt dat fluor onder normale
omstandigheden vrijwel niet uitspoelt en dus in de grond wordt geaccumuleerd. Zo
vonden Gorski &Stupnicka (1961) in monsters van een 38jaar oud proefveld een
gehalte aan totaal-fluor vanrond 350[xg F per gdrogegrond opveldjes dieniet met
superfosfaat waren bemest en ongeveer 500 fxg F op veldjes die wel waren bemest.
Uit andere langjarige proefvelden (zieRoorda vanEysinga, 1972) Week hetfluorgehalteindegetoetsteakkerbouwgewassen slechtsweinig- ongeveer2figFpergdroge
stof,endanlangnietaltijd- tezijngestegen.
Het gebruik vanfluorarmeoffluorvrijemeststoffen isuiteraard nodigvoor deteelt
van een gevoelig gewas, en vooral indien op een veensubstraat wordt geteeld. Ten
aanzien van de wenselijkheid ook op minerale gronden fluorarme meststoffen te
gebruiken ishetmoeilijker tot eenuitspraak te komen. Gezien hetfeit dat vloeispaat
en apatiet normaal in de natuur voorkomende mineralen zijn, lijkt het gebruik van
fluorarmemeststoffen niet noodzakelijk. Om tot een definitieve uitspraak te komen
zijn echter meer en vooral kwantitatieve gegevens over langere duur nodig. Op dit
aspectwordtinparagraaf6.3nogteruggekomen.
Daar eenvolledige onthouding vanfluortochnietmogelijk is,zalverder aandacht
wordenbesteedaandeoverigefactoren diedefluoropnamebelnvloeden.Schadedoor
fluorovermaat zal dan door regeling van deze factoren moeten worden beperkt of
voorkomen.Allereerstzullendebodemkundigefactorenwordenbesproken.
6.2 Zuurgraadvandebodem
Ook in de literatuur wordt de zuurgraad regelmatig vermeld, maar veelal wordt
hierbij geen scheidinggemaakt tussen deinvloed op de opnameenhet optreden van
schade. Dit laatste iswelnoodzakelijk omdat er geen lineair verband istussen deze
twee.
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Tabel11.Deinvloedvanverschillendehoeveelhedenkoolzurekalk,toegediendaanmettripelsuperfosfaat bemestveen,ophetfluorgehalteinbladerenenhetpercentageaangetastebladrandvanlelie
cv.'LongWhite'alsmedeopenkelegrondanalysecijfers bepaaldbijheteindevandeteelt.
Koolzurekalk

Substraat

(kgper m3)

pH

0
4
8
16
32

Lime
(kgper m3)

Gewas
F-water ([xgF per g
droogveen)

aantasting

3,8
5,7
6,1
6,3
6,6

104
43
33
36
20

25,7
3,6
0,6
1,2
0,4

80,14,8,8
7,6
7,1

pH

F water ([*gF
pergdrypeat)

scorchedleaf
margin(%)

foliar F (ugper gdry
matter)

Substrate

[xgFpergdrogestof

(%)

Crop

Table 11.Theinfluence of limingthepeat substrate to which triple superphosphate (2kgper m3)
wasadded,onfoliar fluorineandpercentageofscorchedleafmarginoflily(Liliumlongifiorumcv.
'LongWhite'),andsomesoilanalysisfiguresdeterminedattheendofthetrial.

Tabel 11 illustreertdegroteinvloedvandepH.Degegevenszijn afkomstig vaneen
proef met lelie cv. 'LongWhite', op emmers met weinig verteerd sphagnum-veen;
waaraannaastdekalktrappen,stikstof-enkalimeststoffen nog2kgtripel superfosfaat
perm3veenwastoegevoegd.
Uit tabel 11 blijkt dat naarmate meer kalk was gegeven, het fluorgehalte in het
gewaslager lag en ook, zij het iets minder regelmatig, de aantasting doorfluorovermaatminderwerd.Ookinhetveenblijkt debeschikbaarheid van hetfiuor minder te
zijnnaarmatemeerkalkwasgegeven.
TerillustratievandeinvloedvandepH opdematevanaantastingdientookliguur
17. In dit gevalbetreft het fresia cv. 'Rijnveld's GoldenYellow', geteeld op emmers
gevuld met tuinturf. Aan de tuinturf was naast kalkammonsalpeter en patentkali,
J of2kgtripel superfosfaat ofJ of2kgtechnischzuiver monocalciumfosfaat per m3
toegevoegd, in factoriele combinatiemet kalktrappen. Een object kreeg geen fosfaat
en geenkalk (infiguur17met OP aangegeven). Deproef werd in enkelvoud aangelegd, per behandeling een emmer met acht planten, maar vijfmaal herhaald met
tussenpozen van 2a3 maanden. In figuur 17staan de gemiddelde gegevens van de
vijf series;het middelenleekverantwoord omdat ervan een interactie, tussen de tijd
vanhetjaarwaarindeteeltplaatsvondendemeststofbehandelingen, geensprakewas.
In defiguuris ook depH aangegeven die,gemiddeld over defosfaattrappen aan het
einde van de teelt werd gemeten.Tussen defosfaatgiften kwamengeringeverschillen
voor, speciaal de objecten met 2 kg tripel superfosfaat hadden een iets lagere pH.
Deresultaten infiguur17spreken voor zichzelf.Deaantasting wasernstiger naarmatemeerfiuor viadefosfaatmeststof aanhetsubstraatwerdtoegediend. Toediening
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Fig.17.Percentagevandoor fluorovermaat aangetastebladrand bijfresia cv.
'Rijnveld's Golden Yellow' onder invloedvankalktrappen en fosfaatgiften
(JT = J kg,2T = 2kgtripelsuperfosfaat per m3 veen;|M = \ kg,2M =
2kgtechnischzuiver monocalciumfosfaat perm3).DepHaanheteindevan
de proef, gemiddeld over de fosfaatgiften,isaangegevendooreengebroken
lijn. OPduidt het object aan zonder
fosfaatenkalk.

% aantasting
leaf scorch

60

40

20

32
k a l k i n kg/m3
lime

Fig. 17.Percentage of the leaf margin
offreesiacv.'Rijnveld'sGoldenYellow'
scorched byfluorine excess as influenced by lime dressings and phosphate
applications (iT = J kg, 2T = 2 kg
triple superphosphate per m3 peat;
£M = Jkg, 2M = 2kgmonocalcium
phosphate of technical grade). pH at
the end of the trial as an average for
thephosphateapplicationsisindicated
by a broken line. OP stands for the
treatmentwithoutphosphateandwithoutlime.

van kalk had een grote, tegengestelde invloed. Bij de hoogste kalkgift en 2kg tripel
superfosfaat was de aantasting geringer dan bij \ kg technisch zuiver monocalciumfosfaat zondertoevoegingvankalk.Indezeproevenwaszowelhetfluorgehalteinhet
gewasals demate van aantasting door fluorovermaat lager bijhogerepH.Bijandere
proeven was de invloed van de pH, speciaal ten aanzien van hetfluorgehaltein het
gewas,minderuitgesproken.
Eenproefmetgladiool opmineralegrondwaarbij een storendeinvloedvande pH
werd waargenomen werd onder 3.6 reeds vermeld. Het proefveld lag op een uitgeboerde,zure,slibhoudendezandgrond. Deinvloedvandefosfaatgiften, onderandere
40kg tripel superfosfaat per 100m2, kon niet duidelijk worden bewezen, medevermoedelijkdoordathetproefveld eensterkverloopinpHvertoonde.Decijfers voorde
pHliepenuiteenvan 5,4tot 6,6.BijhogepH trad minder aantasting op.Dit verband
was bij tweevan de drie getoetste cultivars statistisch bijna betrouwbaar(P= 0,05).
De invloed op hetfluorgehaltein het gewas was weinig duidelijk. Opmerkelijk was
dat, in tegenstellingtot hetgeen wasteverwachten, bij hogepH ook hogeregehalten
aan in water oplosbaar fluoride werden gevonden. De gehalten liepen uiteen van
3,4tot 6,0(xg F pergdrogegrond.Vermoedelijk wasop ditproefveld deinvloedvan
depHvandegrondgroterdandievanhetfluoridegehaltevandegrond.
Onder3.2werdvermelddathaverwerdgeteeldopderuimhonderd grondmonsters
van Nederlandse cultuurgronden. De meeste jonge haverplantjes hadden een laag
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fluorgehalte in het gewas (0,5-1 [igF per g droge stof), dit gehalte was niet of slechts
zwakgecorreleerdmethet fluoridegehalte indegrond. Er bleek wel een invloed van de
pH te zijn: bij lage pH was het fluorgehalte in het gewas het hoogst, bij pH 6,3 was
het gehalte op zijn laagst en liep bij hogere pH geleidelijk weer op. Dit kromlijnig
verband was,uitgaande van allemonsters (n= 102),zeerbetrouwbaar(r= 0,50**), en
zelfs nog duidelijker (r= 0,63**)voor de monsters van devoilegrond alleen (n = 72).
Een simpele verklaring voor het gevonden verband kon niet worden opgesteld, maar
welwordteropgewezendat Larsen &Widdowson (1971)een overeenkomstig verband
vonden tussen de pH en oplosbaar fluorapatiet, en ook tussen de pH en het gehalte in
0,01M CaCl 2 oplosbaar fluoride in de grond.
6.3 Grondsoort
Fresia's werden geteeld op een proefveld met kalktrappen en grondsoorten in
betonnen potten van 150 1 inhoud. De grondsoorten waren katteklei met 46% lutum
en 6% organische stof, zand zonder slib (zilverzand) en een mengsel van gelijke volumina van deze twee. De proef was in 1969 aangelegd, in 1972 werden fresia's cv.
'Rijnveld's Golden Yellow' geteeld. De resultaten ten aanzien van het gewas zijn in
tabel 12samengevat, terwijl tabel 13enkele gegevens over degrond geeft.
Tabel 12.Fluorgehalte([xg Fpergdrogestof)inhetbovengrondsegewasenhetpercentageaangetastebladrandvanfresia onderinvloedvanvierkalktrappenendriegrondsoorteninbetonnenpotten
van1501.
Kalk-

Zand

trap

pH

1
2
3
4

Lime
treatment

6,5
6,7
6,9
7,4

pH
Sand

Klei
fluorgehalte

aantasting PH

3,0
2,4
2,3
2,5

8,5
4,6
2,9
1,7

Fcrop

scorch
rating
%

/o

4,8
5,4
5,8
7,1

PH
Loami

Klei + zand
fluorgehalte

aantasting pH
%

fluorgehalte

aantasting
%

2,7
2,8
2,1
2,1

6,6
4,3
3,7
2,3

2,6
2,7
1,9
1,8

5,8
4,3
3,6
2,6

Fcrop

scorch
rating
%

F crop

scorch
rating
%

5,6
6,3
6,4
7,2

pH

Loam + sand

Statistischeverwerking(%aantasting):
invloedgrondsoortnietsignificant,
lineairkalkeffectP<0,01,kwadratischkalkeffectP=0,02,
interactiegrondsoort x lineairkalkeffect P<0,01, grondsoort Xkwadratisch kalkeffect nietsignificant.
Table12. Foliarfluorine(jigFpergdrymatter)andpercentagescorchedleafmarginoffreesia ina
trialwithconcretepotsof 1501,filledwiththreesoiltypeseachcontainingfour different amounts
oflime.
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De aantasting doorfluorovermaaten hetfluorgehaltein het gewaslagen op zand
gemiddeld hoger dan op deandere grondsoorten. Dit isdaaromzo opvallend omdat
zand gemiddeld genomen, en ook per kalktrap, een hogere pH had dan de overige
grondsoorten.
De sterkere aantasting en het hogerfluorgehaltevan het gewas op zand zijn bijzonder opmerkelijk omdat alsmateriaal bij hetinvullen vandepotten van zilverzand
werd uitgegaan. In deloop van dejaren werd hieraan tripel superfosfaat toegediend
naast andere meststoffen. Omdat aangenomen mag worden dat zilverzand op zich
geenfluorbevat (bij metingwerd in het oorspronkelijke materiaal toch nog 30[xgF
per g droge grond als totaal-fluor gevonden), moet het fluor in het zand tijdens de
teelt van fresia aanwezig in de loop van voorafgaande jaren zijn opgebouwd uit het
toegediendefosfaat eneventueeluitanderebronnen.
De totale hoeveelheid tripel superfosfaat die werd toegediend wasniet voor alle
grondsoorten gelijkenvarieerdevan 124kgbijzand, 138 kgophetmengseltot214kg
per100m 2opdeklei.Uitdetoegediendehoeveelhedenendevolumegewichtenvande
grondwerd,aannemende dattripelsuperfosfaat 2%F bevat,berekend dat de stijging
in gehalte aan totaal-fluor voor zand, klei en het mengsel respectievelijk 86,265 en
132 jig F per g droge grond zou moeten gedragen. De werkelijk gemeten stijging
(tabel 13)blijkt voor zand en het mengsel hiermee goed in overeenstemming te zijn,
voorkleiechterniet.
Van de originele klei was geen monster meer voorradig zodat de plaats van herkomstopnieuwmoestworden bemonsterd.Mogelijk ishetfluorgehaltevanhet nieuTabel 13. Fluorgehalte ((xgF per g droge grond) in eenproef met betonnen potten van 1501gevuld
metdriegrondsoorten metvierkalktrappen.
Klei + Zand

Klei

Zand
Kalktrap

Fwater

totaalfluor

'labile'fluoride

Fwater

totaalfluor

'labile'fluoride

Fwater

totaal
fluor

'labile'fluoride

1
2
3
4

8,6
7,5
6,0
3,5

108
120
122
125

100
78
70
38

4,1
3,8
4,0
4,9

915
940
940
930

185
169
134
72

5,0
5,5
5,3
4,0

332
330
352
335

148
143
127
56

30

6

0,4

445
(612)

13

total
F

'labile'
F

F
water

total
F

uitgangstoestand 0,2
(benadering)
Lime
treatment

F
water
Sand

Loam

'labile'
F

F
water

179
(239)

initial
situation
(approx.)

total
F

'labile'
F

Loam 4- sand

Table 13. Fluorine content (fxg F per g dry soil) in a trial with concrete pots of 150 1,filled with
threesoiltypeseachcontainingfour different amountsoflime.
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we kleimonster (445 fig totaal-fluor) lager dan dat in het uitgangsmateriaal.Deze
veronderstellingwordtgesteunddoor hetfeit datuithetgehalteaanlutum,datwelin
het originelemonsterwasbepaald,metbehulpvanderegressievergelijking voormonsters van de voile grond uit de 102Nederlandse cultuurgronden (zie paragraaf 5.2)
als gehalte aan totaal-fluor voor het originele monster 612fxg F per g droge grond
werd berekend. Ook het verschil in gehalte aan lutum tussen het oorspronkelijke
monster (46%) en nieuw genomen monster (36%lutum), bevestigde deze veronderstelling. Uitgaande van het gehalte van 612 fj-g F en de berekende stijging door de
bemesting kon zelfs voor klei de overeenkomst met detijdens deteeltvan fresia gevondenwaardenredelijkwordengenoemd.
Bijdebeoordelingvan decijfers voor 'labile'-fluoride ishetinteressant teletten op
deverhoudingmettotaal-fluor. Bijhet object zand zonder kalkbleekhetgehalte aan
totaal-fluor bijna geheel op te lossen in water bij de bepaling van 'labile'-fluoride.
Dit verschijnsel isenerzijds te verklaren uit de afwezigheid van kleideeltjes in zilverzand,anderzijdsspeelthetgehalteaankoolzurekalkeenrol.
Op de zandobjecten blijkt bij ongeveer gelijk gehalte aan totaal-fluor, het gehalte
aan 'labile'-fluoride sterk terug te lopen bij dehogere kalktrap. Omdat dezevier objecten, afgezien van de kalkgift, steeds op dezelfde wijze werden behandeld, zal een
verklaringvoorhet verschil in gehalte aan 'labile'-fluoride in het verschil in gehalte
aan koolzure kalk moeten worden gezocht. Indien wordt aangenomen dat calciumfluoridein of op decalcietdeeltjes kan neerslaan, wordt voldaan aan de voorwaarde
dat ook bij overmaat water, zoals bij de bepaling van 'labile'-fluoride feitelijk het
gevalis,hetcalciumfluoride nietmeergeheelisoptelossen.
Uit degegevensvan tabel 13volgt dat regelmatige toediening van tripel superfosfaat zowel het gehalte aan totaal-fluor in de grond, als ook de oplosbaarheid ervan
heeft verhoogd, enookdatdeinvloedpergrondsoort andersligt.Hetblijkt datregelmatige bemesting met tripel superfosfaat tot de opbouw van een fluorniveau van
betekenisindegrondleidt.Opzandisdeinvloedvan dezebemesting ophetinwater
oplosbaarfluoridedoor bekalking nogenigszins tegen te gaan, maar het lijkt juister
de opbouw van eenfluorniveauzoveel mogelijk te voorkomen, indien dit niet tot te
hogekostenleidt;eenenanderinafhankelijkheid van degewassen die waarschijnlijk
zullenwordengeteeld.
Het isnuttighiernogeventewijzen ophet verband dat werd gevonden tussen het
lutumgehalte en het gehalte aan totaal-fluor in de 102 monsters van Nederlandse
cultuurgronden (zie figuur 15),en waarbij bleek dat monsters uit kassen een hoger
gehalteaantotaal-fluor haddendandeovereenkomstigemonstersvandevoilegrond.
6.4 Zout-envoedingstoestandvandegrond
Indehiervoorvermeldeproefmetbetonnenpottenwerdookdeinvloedvanstikstof
en kali bestudeerd. Zowel stikstof als kali gaven in deze proef een toename in aantastingdoorfluorovermaatbijdefresia's. Dezetoenamewasstatistischzeerbetrouwbaar (P<0,01) voor zowel stikstof als kali. Opmerkelijk is dat de invloed van deze
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meststoffen niet duidelijk tot uitdrukking kwamin het fluorgehalte in het gewas. Bij
stikstofliephetfluorgehaltezelfsietsterugvangemiddeld2,7figF bijhet nul-object,
naar2,2[igFpergdrogestofbijdehoogste stikstofgift.
In paragraaf 3.5 iser reeds op gewezen dat demate van aantasting een gevoeliger
maat is dan hetfluorgehaltein het gewas. Ook in proeven met HF-begassing werd
door McCune et al. (1966) gevonden dat de voedingstoestand geen invloed had op
hetfluorgehalteingewasmaarwelopdematevanaantasting.
Het feit dat een grotere gift stikstof of kali meer aantasting geeft is vermoedelijk
terugtevoeren opeeninvloed,hetzijrechtstreekshetzijindirect,vandeelektrolytconcentratie van het bodemvocht. Eerder, in 5.2bij de bespreking van de teeltresultaten
met de monsters van Nederlandse cultuurgronden, werd geconstateerd dat monsters
uit kassen anders reageerden dan monsters uit de voile grond (figuur 6) en ook dat
het verband tussen het gehalte aan in water oplosbaarfluorideen demate vanaantasting aanzienlijk beter was te beschrijven met een multipele regressievergelijking,
waarin ookhet nitraatgehalte vandegrond wasopgenomen (r= 0,67**bijn= 102).
Gelijke berekeningen werden uitgevoerd met degloeirest(-extract), een maat voor
hettotaalaanoplosbarezouten,enmethetgehalteaaninwateroplosbaarmagnesium
in de grond. als tweede verklarende variabele. Deze berekeningen gaven ook een
aanzienlijke verbetering in correlatie (multipele correlatiecoeflicient r = 0,61**, voor
beidegrootheden),zijhetietsminderdanbijhetnitraatgehalte.
De monsters uit kassen (n= 30)werden ook apart bestudeerd. Er Weektussende
mate van aantasting en het nitraatgehalte vandegrondeen statistischzeersignificant
verband te bestaan (r = 0,53**), het verband met het gehalte in water oplosbaar
magnesium was significant (r= 0,37*), dat met de gloeirest was net niet significant
(r = 0,35).
Uiteraard waren de gehalten, dit geldt zowelvoor de kasmonsters alleen als voor
het gehelecijfermateriaal (n= 102),ook onderlinggecorreleerd. Hetisdaarommoeilijk deinvloedvandediverseelementenafzonderlijk tebestuderen. Hetis waarschijnlijk dat het totaal aan zouten een rol speelt bij de relatie tussen het gehalte aan in
water oplosbaar fluoride en mate van aantasting, waarbij aan nitraat vermoedelijk
eengrotererolmoetwordentoebedachtdanaandeanderezouten.
Fresia'swerdenookgeteeld opeenmeerjarig proefveld ineenwarenhuis. Degrond
waseen slibhoudend, kalkhoudend zand. Deproef omvatte stikstof- en kalitrappen.
In deze proef werd geen statistisch significante invloed vastgesteld van de bemesting
op het percentage aantasting. Het verschil in reactie tussen de veldproef en de potproeven moet vermoedelijk worden verklaard uit een verschil in tijd van hetjaar: de
veldproef werd in het winterhalfjaar, de potproeven in dezomer uitgevoerd; bovendienwaserverschilinreactieopdebemesting.Hetgewasreageerdeindepotproeven
sterkerdanindeveldproef waaringroei-enproduktieverschillen niet ofniet duidelijk
werdenvastgesteld.
Een bemestingmet20kgtripel superfosfaat per 100m2 bijfresia cv.'Gloria Solis'
gaf in hetzelfde warenhuis weleen toename in aantasting van4,2% oponbehandeld
naar6,1%bijbehandeld.
53

Tabel14.Fluorgehalte([igFpergdrogestof)inhetbovengrondsedeelvangladioolcv.'BenTrovata',
enpercentagevandebladranddoorfluorovermaataangetast,onderinvloedvanbemestingmettwee
soortenfosfaat.
Fluorarm dubbelkalkfosfaat

Tripel superfosfaat

Meststof
(kgper 100m 2 )

fluorgehalte

aantasting(%)

fluorgehalte

aantasting(%)

0
10
40

4,0
4,2
3,8

3,4
3,2
3,0

3,7
4,1
5,1

2,7
3,3
3,5

foliar fluorine

scorch rating

foliar fluorine

scorch rating

Fertilizer
(kgper 100m 2 )

Dicalciumphosphate lowin F

Triple superphosphate

Statistischeverwerking:
fluorgehalte: invloedfosfaattrapniet significant,
invloedmestsoortP=0,03,
interactieP<0,01;
fluoraantasting: geensignificanteverschillen.
Table 14.Foliarfluorine(fig Fper gdrymatter)ingladioluscv.'BenTrovata', and percentageof
leafmarginattackedbyfluorineexcess,asinfluencedbytheapplicationoftwophosphates.

Het toedienen van fluorvrij fosfaat kan waarschijnlijk accuut bijdragen tot een
verminderingin opnamevanfluordoor hetgewasendushet optreden van fluorovermaatsverschijnselen. In een veldproef op een slibhoudend zand (5%lutum) met gladiool werd een lager fluorgehalte in het gewas en minder schade geconstateerd met
fluorarm dubbelkalkfosfaat (tabel 14). Gebruikt werd de fosforzure voederkalk
Aliphos(43%P205en0,1%F).
Zoals blijkt uit de gegevensvan tabel 14,geeft een zware bemesting met fluorarm
dubbelkalkfosfaat een kleine verlaging in fluorgehalte in gewas en in mate van aantasting, tripel superfosfaat deed het tegenovergestelde. Eenzelfde beeld vertoonde de
overige in de proef betrokken cultivars; de statistische betrouwbaarheid was daarbij
echter geringer of afwezig. Het proefveld had zoals eerder is opgemerkt, te kampen
meteensterkverloopinpH.
In eenander proefveld opeenkalkhoudende zavel(11%lutum) werd geeninvloed
vandefosfaatgift aan hetgewasgladioolgemetenmaarwelinhetgehalteindegrond
aaninwateroplosbaarfluoride(tabel15).
Toediening van tripel superfosfaat heeft gemiddeld het fluoridegehalte doen toenemen,terwijl fluorarme dubbelkalkfosfaat (Aliphos)de oplosbaarheid van het fluor
in degrond heeft doen afnemen. Op de objecten dietripel superfosfaat kregen werd
eenietslagerepHgevonden,teweten7,6tegenover7,7bijdeoverige.
In een proef met fresia's op emmers met tuinturf werd minder fluor in het gewas
gevonden en minder aantasting gemeten indien 2 kg technisch zuiver monocalciumfosfaat per m3 veenwasgegeveninplaatsvan 1kg.Dit effect wasafhankelijk vande
pH, in diezin dat het niet optrad op onbekalkt veen en wel op de bekalkte, in ieder
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Tabel 15.Gehalte aaninwater oplosbaar fluoride ([xgF per g droge grond)
onder invloed vanruimvijfmaandeneerdertoegediende fosfaatgiften.
Meststof
(kgper 100m2)

Tripel superfosfaat

Fluorarm
dubbelkalkfosfaat

0
10
40

6,7
6,3
7,6

6,6
6,2
5,7

Fertilizer
(kgper 100m 2 )

Triple superphosphate

Dicalciumphosphate
lowin F

Table 15.Content of water solublefluoride((JtgF pergdrysoil)asinfluenced
by dressings of phosphatesappliedmorethanfivemonthsago.

gevaldemeestbekalkteobjecten.Infiguur17wordtditgei'llustreerdvoordematevan
aantasting.
Defluorvastleggingdoor fosfaat, zoals deze in enkele proeven werd opgemerkt,
heeft praktischbezieneengeringebetekenis.Mogelijk geeft toepassing van beendermeelinditopzichtbetereresultaten,zietekstbijtabel9.
De bindingsvorm vanhet aan het substraat toegediend fluor isvermoedelijk van
meerinvloedopdeopnamedoorhetgewas.VolgensHurd-Karrer (1950)geeft vande
reeksHF- NaF- CaF2,HFdegrootsteenCaF2dekleinsteverhogingin fluorgehalte
van hetgewas.Deervaringen vanauteur opditgebied gaan meerinderichtingvan
een interactie van de bindingsvorm met de grondsoort, de tabellen 16en 17geven
hierovereenindruk.
Degegevens uit tabel 16zijn afkomstig vaneenproef metemmersgevuld met een
kalkhoudend zand (4%organischestofenpH6,9)enbeteeldmetfresia's. Toediening
vancalciumfluoridewerdvergelekenmetdievankaliumfluoride. Erwasindezeproef
ookeenveengrond betrokken (organische stof24%enpH6,1).Dezegrondsoort liet
een geringe aantasting zien van ongeveer 1%, maar de toediening van fluorzouten
had hier inhetgeheel geen effect, zodat verschillen venbetekenis niet werden waargenomen.Tabel 16geeft enigeresultaten vandezandgrond. Deproef wasinSeptember 1971 aangelegd,hetfluor werd6enmaligtoegediend;deeersteteeltwerdeindjuli,
detweedeeindnovember 1972beeindigd. Deproefwerdinenkelvouduitgevoerd,per
behandeling66nemmermet8planten.
Uit tabel 16blijkt datkaliumfluoride bijdeeerste teelt enige stijging inaantasting
heeft veroorzaakt. Het beeld bij toediening van calciumfluoride is weinig duidelijk.
Opveengrond wasvaneentoenameinaantastinginhetgeheelgeen sprake.Vaneen
nawerkingisookopzandnietstebespeuren.
Een duidelijk anderresultaat gafeeneerdergestarteproef.Dezeproef,diedegegevens voor tabel 17leverde, werd medio oktober 1969opgezet,metemmers van 10 1
inhoud. Deemmers werden meteenzandgrond ( 3 |%organische stof enpH 7,2)of
een venigezandgrond (16% organische stof en pH 6,9)gevuld. In dezeproef gafde
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Tabel 16.Fluorgehalte (|xgF per gdrogestof) inhet bovengrondsedeelvanhet gewasen percentage
van de bladrand door fluorovermaat aangetast bij twee opeenvolgende teelten van fresia cv. 'Rijnveld'sGoldenYellow'opzandgrond.
Toegediend per
emmervan 101

Tweedeteelt

Eersteteelt
aantasting(%)

fluorgehalte

aantasting(%)

Kaliumfluoridelpotassium fluoride
0 gF
2,2
0,1
1,6
0.2
3,2
0,4
2,2

2,0
2,2
3,3
4,9

2,4
1,4
1,4
2,1

2,5
2,4
3,9
3,1

Calciumfluoridelcalcium fluoride
0 gF
3,3
0,1
3,3
0,2
4,1
0,4
4,6

1,9
2,0
2,6
2,3

2,2
1,2
2,9
1,8

3,1
2,1
2,6
2,5

scorch rating

foliar F

scorch rating

Applied per
pot of 101

fluorgehalte

foliar F
First crop

Second crop

Table 16.Foliarfluorine(pigF per gdry matter) and percentage of leaf margin scorched by fluorine
excessintwosubsequentfreesia cropscv.'Rijnveld'sGoldenYellow'onsandysoil.

Tabel 17. Het in water oplosbaar fiuoridegehalte (jxg F per g droge grond) in venig zand uit een
potproef die 23maandeneerder was gestart, alsmede het percentage door fluorovermaat aangetaste
bladrandbijdelaatste fresiateelt.
Toegevoegd
peremmer van 101

F-water

Aantasting(%)

Tripelsuperfosfaatjtriplesuperphosphate
0 g
3,8
5
4,9
10
5,0
40
6,3

3,2
3,8
5,0
5,2

Kaliumfluoridelpotassium fluoride
0 gF
0,1
0,2
0,8

2,1
2,3
2,6
5,0

2,7
3,2
5,0
6,2

Applied per
pot of 101

F water

Scorchrating (%)

Table 17.The content of water soluble fluoride (\igF per g dry soil) in a peaty sand from pots in
whichthe trialwasstarted 23months before: the percentage scorched leaf margin in the last freesia
crop.
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venigezandgrond eenveelduidelijkerresultaatdandezandgrond.Vergelekenwerden
tripelsuperfosfaat enkaliumfluoride, inverschillendehoeveelheden,waarbij detoegediende hoeveelheid fluor uit beide zouten gelijk werd gehouden. Tripel superfosfaat
werd verondersteld 2% F te bevatten. De proef werd medio September beeindigd,
toen werden grondmonsters verzameld en het gewas op fluoraantasting beoordeeld.
Deresultaten uit tabel 17 latenzien dat eenverhogingvanhet gehaltein de grond
aan voor de plant beschikbaarfluoride,verkregen door toevoeging van hetzij tripel
superfosfaat hetzij eenfluorzout,zichmeerjaren kan handhaven enook van invloed
kan zijn op het gewas.Het isniet duidelijk geworden waarom dezeenevenige zandgrond welen deoverigein dit onderzoek betrokken grondsoorten geen ofbijna geen
reactievanhetgewasoptoedieningvaneenfluorzoutteziengaven.
Deinvloedvanaluminiumwerdbestudeerd doormiddelvanwatercultures.Aande
normale voedingsoplossing werden per 1:0,1, 5 en 10 mg F als NaF toegevoegd,
infactorielecombinatiemet0,1, 5en10mgAlalsAl2 (S0 4 ) 3 . 18H 2 0.
Tabel 18.Invloed van fluoride- en aluminiumconcentraties (mg F respectievelijk mg Al per 1)in de
voedingsoplossing op de bovengrondse produktie aan droge stof, de aantasting door fluorovermaat
enhetfluorgehalte([xgFpergdrogestof)inhetbovengrondsedeelvanfresia.
mgFper1

mgAlper1
0

gem./av.
1

5

10

24,8
20,8
20,4
20,4

21,4
21,1
18,6
19,1

20,3

21,6

20,1

0,24
0,76
5,04
15,84

0,16
0,50
4,78
13,84

0,22
0,65
2,72
7,70

gdrogestofper8plantenlg drymatterper8plants
0
22,0
22,3
1
22,6
21,0
5
23,6
18,1
10
18,0
20,7
gem./av.

21,8

Aantasting "/Jscorchrating%
0
0,34
1
0,78
5
4,79
10
16,13
gem./av.

5,51

5,47

4,82

2,82

F-gewasjFcrop
0
1
5
10

2,1
1,5
2,6
6,4

1,3.
1,5
2,1
6,2

1,3
1,3
2,1
5,3

1,5
1,3
2,2
3,6

gem./av.

3,2

2,8

2,5

2,2

22,6
21,4
20,2
19,6

0,24
0,67
4,33
13,38

1,6
1,4
2,3
5,4

Table 18. The influence of fluoride and aluminium concentrations (mg F, mg Al per 1 respectively)
inthenutrient solutionontheaerialproduction ofdrymatter,thepercentageofleafmargin scorched
byfluorineexcessandthefoliarfluorinecontent(jigFpergdrymatter)of freesia.
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Een proef met sla cv. Noran werd eindjanuari 1973gestart in drievoud, een met
fresia cv.'Rijnveld's Golden Yellow' medio december in enkelvoud (per behandeling
acht planten per plastic mandje uitfiguur2). De behandelingen hadden bij sla geen
invloed opdeproduktie.Hetfluorgehaltevan deslawerddoor de aluminiumconcentraties niet bemvloed, het varieerde onder invloed van de fluorconcentraties van
2,0-5,6 (xgF per gdroge stof. De resultaten met fresia verkregen zijn samengevat in
tabel18.
Zoals was te verwachten blijkt verhoging van defluorideconcentratievan devoedingsoplossing hetfluorgehaltein defresia's te hebben verhoogd, deaantasting door
fluorovermaattehebbenversterkt en degroeitehebben belemmerd.Toevoegingvan
aluminium heeft dit effect, behoudens de groeiremming, tegengewerkt. De werking
vanhetaluminiumisvooralduidelijkbijdehoogste fluorideconcentratie.
6.5 Seizoen
Naast debodemkundige factoren zijn erookanderevaninvloed opdeopnamevan
fluoride,zoals de seizoensinvloed. Reeds eerder, in 6.2 bijvoorbeeld, is gebruik gemaakt van gegevens uit een proef waarbij fresia's cv. 'Rijnveld's Golden Yellow'
werden geteeld op emmers gevuld met tuinturf waaraan fosfaatsoorten en -hoeveelheden waren toegevoegd. Het gehele onderzoek omvatte vijf proefseries die verdeeld
overhetjaar mettussenpozenvan2a3maandenwerdengestart.Erwerdgeeninteractie gevonden tussen de invloed van de meststoffen, waaronder ook de kalktrappen,
endeinvloedvandetijdvanhetjaarwaarindeseriewerduitgevoerd.Erkan dusvan
gemiddelden wordenuitgegaan.Figuur 17illustreertdeinvloedvandebehandelingen
gemiddeld over deproefseries. Infiguur18wordt deinvloed van detijd van hetjaar
getoond, waarbij debehandelingen die2kgtripelsuperfosfaat perm3 veen ontvingen
apartzijnaangegevenenevenzodebehandelingenmet1 kgvandezemeststof.
Bij het intekenen van de punten moest voor elk van de series een datum worden
gekozen. Hiervoor isniet dedagaangehouden waarop deteeltwerd beeindigd maar
diewaarop2/3van deteeltduur wasverstreken. Hetleekbeter dezedagtenemenals
tijdstipwaaropdeomgevingzijngrootsteinvloedheeft uitgeoefend.
Uitfiguur18blijkt dat ereenduidelijke invloed isvan het seizoenop de mate van
aantasting doorfluorovermaat.De aantasting is,onder overigens gelijke omstandigheden, in de zomer ruim de helft groter dan in de winter. Een verklaring voor dit
fenomeenzou kunnenzijn eengroteretranspiratievanhetgewasonder lichtrijke omstandigheden. In dit verband is het interessant erop te wijzen dat het optreden van
vuur bij fresia kan worden verminderd door maatregelen die de verdamping tegengaan, bijvoorbeeld schermen (DeBrouwer &VandeNes, 1971). Ook de hogere
temperatuurindezomer,vanzoweldeluchtalsbodem,kanvaninvloedzijn geweest,
zoalsverderopindithoofdstuk zalblijken. Desterkeverdamping kan twee gevolgen
hebben, ten eersteeenverhogingvan hetfluorgehalteinhet gewasen ten tweedeeen
grotere gevoeligheid van het gewas bij een gelijk of ongeveer gelijkfluorgehaltein
hetgewas.
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Fig. 18. De invloed van het seizoen op het percentage aantasting door fluorovermaat bij fresia cv.
'Rijnveld's GoldenYellow'optuinturf met toevoegingvantripelsuperfosfaat ineenhoeveelheid van
2kgperm 3veen(getrokkenlijn)of 1 kg(onderbroken lijn).
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Fig.18.Theinfluence oftheseasononthepercentageofscorchedleafmarginoffreesia cv. 'Rijnveld's
Golden Yellow' on temporarily frozen black peat with the addition of triple superphosphate in
quantitiesof2kgperm 3peat (straightline)or 1 kg(brokenline).

Omdegevoeligheidvanhet gewasineengetaluittedrukkenisper seriederegressiecoefficient berekend voor het verband tussenfluorgehaltein gewas en mate van
aantasting. Hierbij werd van een logarithmisch verband uitgegaan: y = alogx - b,
waarin xis (xgF per gdroge stof en yis %aantasting, voor toelichting zietekst bij
figuur 4.Devoordeseriesberekenderegressiecoefficienten azijninfiguur19uitgezet.
Zoalsuit figuur 19blijkt, isereenverband tussen detijd vanhetjaar enderegressiecoefficient. Metanderewoorden,bijeengelijkfluorgehalteinhetgewaszal'szomers
meer verbranding van de bladrand optreden dan in dewinter. De gevoeligheid isin
dezomerdusgroterdanindewinter.
Voor het bestuderen van eeneventueel verloop influorgehaltein gewasisgekeken
naar het hoogste gehalte dat in elkvan de seriesvoorkwam, dit wassteedshetgeval
op het object zonder kalk en met 2 kgtripel superfosfaat per m3 (figuur 20).Bij de
beoordeling van het effect van de opname op de aantasting moetenuiteraarddegegevensvoorhetbovengrondsegewaswordengebruikt.
Uit figuur 20 kan worden afgelezen dat het hoogste gehalte nogal verschilde per
serie.Eenduidelijkverbandmetdetijdvanhetjaarvaltniettebespeuren.
Deconclusievanditexperimentmoetzijndathetverschilindematevanaantasting
tussenzomerenwinternietofnauwelijks wordtbepaald dooreenverschilinfluoropname.Mogelijk dat door desterketranspiratiestroom 's zomershetfluorin deplant
meer plaatselijk wordt geaccumuleerden daardoor tot schadeleidt.Ookin delitera59

Fig. 19. De invloed van het seizoen op de gevoeligheid van een fresiagewas voor fluorovermaat,
uitgedrukt als de regressiecoefficient voor het verband tussen percentage aantasting en log (xg F
(jxgFpergdrogestofingewas).
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Fig. 19. The influence of the season on the susceptibility of a freesia crop cv. 'Rijnveld's Golden
Yellow'to fluorine excess,expressed astheregressioncoefficient for therelation between percentage
scorchedleafmarginandlogfigfoliar F((igFpergdrymatter).

tuur (zie hiervoor Roorda van Eysinga, 1972),wordt de transpiratie vaak als medebepalendefactortenaanzienvanfluoropnameen-schadegenoemd.
Wat de seizoensinvloed betreft is alleen de fluoropname van het bovengrondse
gewasbeschouwd. Er isreedsgewezen opeenvaak afwijkend gehaltevan het ondergrondse deel van de plant. Ook in dit experiment reageerde het geheel anders dan
het bovengrondse deel(figuur 20).De gegevensinfiguur20betreffen het object met
2kgtripelsuperfosfaat perm3veenenzonderkalk.
Worden de gehalten in boven- en ondergronds gewas vergeleken, dan valt op dat
beide schommelingen vertonen en dat het ritme voor beide gewasdelen gelijk ligt.
Debeidelijnendiedepuntenverbinden,vertoneneentopinfebruarieneininSeptember. In dewinter blijkt het bovengrondse gewasmeerfluorte bevatten, in dezomer
(beoordelingsdatum September) het ondergrondse deel. Deze conclusies gelden voor
het onbekalkteveen.Opdebekalkteobjecten vertoondendegehaltenin bovengronds
gewas een verloop dat lijkt op dat van de onbekalkte, maar uiteraard op een veel
lager niveau. Het hoogstefluorgehaltein het bovengrondse gewas op bekalkt veen
was 17,5ji,gF per g droge stof. Voor het gehalte in ondergronds gewas van de bekalkte objecten kon geen enkele relatie met het bovengrondse gewas worden opgespoord. Dit gehaltevertoonde ook binnen deseriesonverklaarbaar afwijkende waarden. Voor een verklaring voor het verschil in reaktie van het gewas op bekalkt en
onbekalkt veen moet worden bedacht dat calciumfluoride een zeer laag oplosbaar60

Fig.20.Deinvloedvanhetseizoenophetfluorgehalte(f*gFpergdrogestof)inhetbovengrondse
(getrokkenlijn)enhetondergrondsedeel(onderbrokenlijn)vanfresiacv.'Rijnveld'sGoldenYellow*
optuinturfmet2kgtripelsuperfosfaatperm3enzonderkalk.
/ug Fper g droge stof
dry matter

250

100

50

J i I l_
J L
N D I J F M A M J J A S O N D I J

Fig.20. Theinfluence oftheseasononthefluorinecontent([xgFpergdrymatter)intheaerialpart
(straight line)orthesubaerial part (brokenline)offreesia cv.'Rijnveld's GoldenYellow*on temporaryfrozenblackpeatwith2kgtriplesuperphosphateperm3peatandwithoutlime.

heidsprodukt heeft. Bekalkingheeft dusinvloed op devormwaarinfluor in hetsubstraat voorkomt. Mogelijk is de verdeling van fluor over boven- en ondergronds
gewasmedeafhankelijkvandevormwaarinfluorinhetsubstraataanwezigis.
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6.6 Gezondheidstoestandrandeplant
Ziekten kunnen bij fresia invloed hebben op de mate van aantasting door fluorovermaat. Volgens Wolting (1973) is fresia met bladnecrose gevoeliger voor HFbegassing dan gezonde fresia. In het hier beschreven onderzoek werd een zelfde verscbijnsel waargenomen bij teelt op veen met hogefluorideconcentratie.Knollen van
fresia cv. 'Rose Marie' van gezonde planten, van planten met fresia-mozaiekvirus en
van planten met bladnecrose werden geteeld op emmers gevuld metweinig verteerd
sphagnum-veen waaraan, naast de kalk, de stikstof- en kalimeststoffen, 2kg monocalciumfosfaat purissimus, 1kg tripel of 2 kg tripel superfosfaat per m 3 veen was
toegevoegd. Onderinvloedvandezefosfaatgiften washetinwateroplosbaarfluoridegehalteinhetsubstraataan het einde van de teelt respectievelijk: 2,3,24 en 36jxg F
pergdroogveen.VolgensVanDorst (1973)wordtbladnecrosemisschienveroorzaakt
door eenvirus.Door dezeauteur werd het benodigdeplantmateriaal ter beschikking
gesteld.Deproefwerdinenkelvouduitgevoerdmetachtplantenperemmer.
Het schadebeeld van fluorovermaat bij planten met bladnecrose wijkt af van dat
bijgezondeplanten: deoranjebruine verbrandingvan hetbladmoeskomt niet alleen
voor langs de bladrand, maar ook in het midden van de bladschijf, veelal als ronde
vlekjes. Het weergeven van de mate van aantasting als percentage van de bladrand
dat is aangetast, geeft bij planten met bladnecrose een te lage schatting. Bij fresiamozaiekviruskwamendevlekjes ookvoor,maarinteverwaarlozenaantal. De cijfers
in tabel 19 en tabel 20 zijn verkregen door, waar nodig, de inwendige bladnecrose
opdebladrandgeprojecteerdtedenken.
Bij allefluorideniveausgaf bladnecrose een verhoging in aantasting door fluorovermaat vergeleken met gezonde planten. Zoals reeds werd opgemerkt, werd dit
verschijnsel ook waargenomen bij HF-begassing. De invloed van mozaiekvirus is
minder duidelijk, alleen bij dehoogstefluorideconcentratiein het substraat bleek de
aantastingdoorfluorovermaatveelsterkerdanbijgezondeplanten.
Decijfers voor defluorgehalteninhet bovengrondsegewastonenaan daterweinig
of geen verschil is in het gehalte bij gezonde en zieke planten, het gehalte bij zieke
planten is gemiddeld zelfs iets lager. Hieruit moet, omdat de mate van aantasting
wel veranderde, worden geconcludeerd dat bladnecrose en mogelijk ook mozaiekvirushetgewasgevoeligermakenvoor fluorovermaat.
Omdeinvloedvanmozaiekvirusnaderteonderzoeken werd nogeennieuweproef
van gelijke opzet gestart: cv. 'Rose Marie', enkelvoud en acht planten per emmer.
In deze proef moest echter gebruik worden gemaakt van knollen die reeds waren
uitgelopen en geworteld. Dezeingreep, het oprooien en verplanten, heeft het gewas
over degehelelinieeenterugslaggegeven,desalniettemin,ofmogelijkjuist daardoor,
zijnderesultatenbijzonder sprekend(tabel20).
Ook in deze proef bleek bladnecrose een duidelijke invloed te hebben gehad op
het optreden van aantasting door fluorovermaat. De invloed van het mozaiekvirus
kwam in deze proef duidelijker naar voren dan in de proef van tabel 19, wel bleef
ook hier mozaiekvirus achter in werking ten opzichte van bladnecrose. De gehalten
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Tabel 19.Invloed van tweeziekten bij fresia op de ontwikkeling, dematevan aantasting door fluorovermaatenhetfluorgehalte(|xgFpergdrogestof)inhetbovengrondsegewas.
Toegevoegdper m 3 veen

Gezond

Mozalekvirus Bladnecrose

VersgewichtbovengrondsgewasingperplantjFreshweightaerialpart
1 kgmonocalciumfosfaat purissimus
19,7
16,7
1kgtripel superfosfaat
19,3
17,0
2kgtripel superfosfaat
17,1
16,2

19,2
18,3
15,2

gem./av.

18,7

17,6

%Aangetastebladrand/%Attacked leafmargin
1kgmonocalciumfosfaat purissimus
1kgtripelsuperfosfaat
2kgtripelsuperfosfaat

0,01
0,59
1,28

16,6

0,01
0,25
5,51

0,37
3,13
6,76

1,92

3,42

FluorgehaltebovengrondsgewaslFluorinecontentaerialpart
1kgmonocalciumfosfaat purrissimus
2,0
1kgtripel superfosfaat
3,9
2kgtripel superfosfaat
6,2

1,2
2,4
4,0

1,2
2,2
5,0

gem./av.

4,0

2,5

2,8

Appliedper m 3 peat

Healthy

gem./av.

0,63

Mosaicvirus

Leaf necrosis

Table 19.Influence oftwodiseasesonthedevelopment, therateof leafscorch duetofluorineexcess,
andfoliarfluorinecontent((igFpergdrymatter)of freesia.

Tabel 20.Invloed van tweeziekten bij fresia op het percentage door fluorovermaat aangetaste bladrandenhetfluorgehalteinhetbovengrondsegewas(jxgFpergdrogestof).
Toegediend perm 3 veen

Gezond

Mozalekvirus

Bladnecrose

%Aangetastebladrandj%Attacked leafmargin
1 kgmonocalciumfosfaat purissimus
1kgtripel superfosfaat
2kgtripel superfosfaat

1,82
9,05
11,74

5,05
13,49
25,68

5,06
17,62
36,83

7,54

14,74

19,84

1,3
3,7
5,6

1,6
4,9
9,8

3,5

5,4

gem./av.

Fluorgehaltebovengrondsgewasj'Fluorinecontentaerialpart
1 kgmonocalciumfosfaat purissimus
2,2
1 kgtripel superfosfaat
6,8
2kgtripelsuperfosfaat
9,6
gem./av.
Applied perm 3 peat

6,2
Healthy

Mosaicvirus

Leaf necrosis

Table 20.Influence of two diseases on the percentage of the leaf margin of freesia scorched due to
fluorineexcessandonfoliarfluorinecontent(ugFpergdrymatter).
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in gewas geven, in vergelijking met die uit de vorige proef, geen reden tot andere
overwegingen.
6.7 Temperatuurvandeatmosfeerendebodem
De invloed van de temperatuur van lucht en bodem op het optreden van fluorschadewerd bestudeerd door fresia's cv. 'Rijnveld's GoldenYellow' te telen inWisconsin-tanks. Een Wisconsin-tank bestaat uit een grote bak, waarin water dat een
regelbare temperatuur heeft. Containers hangen in dit water waardoor de bodemtemperatuur ongeveer overeenkomt met die, welke voor het water is ingesteld. De
Wisconsin-tanks waren opgesteld in drie kasjes waarvan de ruimtetemperaturen
afzonderlijk konden worden geregeld. In elk kasje stonden vier Wisconsin-tanks,
waarinvierbakkenofcontainersvanelk321inhoud.Deproefomvatte d u s 3 x 4 x 4 =
48 containers. De bakken waren vooraf gevuld met weinig verteerd sphagnum-veen
waaraan, naast 1kg kalkammonsalpeter en 1kg patentkali per m3 veen, nog was
toegevoegd:
0 kgkoolzurekalken2kgmonocalciumfosfaat purissimus,
8 kgkoolzurekalk(Emkal)en2kgmonocalciumfosfaat purissimus,
0 kgkoolzurekalken2kgtripelsuperfosfaat of,
8 kgkoolzurekalk(Emkal)en2kgtripel superfosfaat,
infeitedustweefluorideconcentraties gecombineerdmettweekalktrappen.
Deproef werdaangelegdop26januari 1973,detemperatuurbehandelingen werden
zeven weken later, toen het gewashalf wasvolgroeid, gestart. De ruimtetemperatuur
werd geregeld door eenminimum nachttemperatuur in testellenvan,teweten 12,16
en 20°C.Alsgemiddeldeminimum nachttemperatuur over deperiode werd voor de
kasjes gevonden: 13,18en21°C.De dagtemperaturen konden onder invloed van de
zonnestraling oplopen. De gemiddelde maximum dagtemperatuur vertoonde nog
enigverschil en bedroegrespectievelijk: 30,32en 34°C.Voor de bodemtemperatuur
werd gestreefd naar respectievelijk: 10,15,20en25°C.Door hetfalen van dekoelinstallatiekwamendegemiddeldebodemtemperaturenechterteliggentussen19en24°C.
Eenbetrouwbareinvloedwerddan ooknietgevonden,evenminalseeninteractiemet
de overigebehandelingen. In tabel 21zijn deresultaten weergegeven als gemiddelde
overdebodemtemperaturen.
Degevonden significantie voor het verschil tussen deruimten kan een gevolg zijn
van een standplaatseffect. Waarschijnlijker lijkt het dat een hogere luchttemperatuur
deaantastingheeft doentoenemen.Hetfluorgehalteingewasverschildenietofweinig
bij de drie ruimtetemperaturen. De conclusie moet dan worden getrokken dat het
weefsel bij hogere luchttemperatuur gevoeliger wordt of dat er meer schade optreedt
door sterkere plaatselijke accumulatie van fluor als gevolg van een versterkte transpiratie.
Omdatdeproeftenaanzienvandebodemtemperaturen mislukte,werdeennieuwe
proef van ongeveer dezelfde opzet, in dezelfde ruimten, gestart, maar nu werd de
luchttemperatuur in de drie ruimten gelijk gehouden. De proef omvatte daardoor
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Tabel 21. Percentage vandebladrand vanfresia aangetast door fluorovermaat, onderinvloed van de
temperatuurvanderuimte,bijverschillendefluorideconcentratiesenkalktrappeninhet veensubstraat.
Tussenhaakjes hetfluorgehalteinhetbovengrondsegewas((igFpergdrogestof).
Toegediend aan het veen(perm 3 )

Gemiddelde minimum (nacht) en maximum(dag)temperatuurvandelucht
13-30°C

18-32°C

21-34°C

8 kg kalk/lime + 2 kg monocalciumfosfaat
0 kg kalk/lime + 2 kg monocalciumfosfaat
8 kgkalk/lime + 2 kg tripel superfosfaat
0 kgkalk/lime + 2 kg tripel superfosfaat

1,6(2,5)
1,8
18,5(7,2)
29,9

4,0(2,1)
3,0
17,5 (6,4)
39,1

4,5(1,9)
4,2
22,5(8,0)
39,6

gem./av.

13,0

15,9

Appliedto the peat(perm 3 )

Average minimum (night) and maximum
(day)temperatureoftheglasshouseair

17,7

Wiskundigeverwerkingvanaantastingspercentages:
verschillenonderinvloedvankalk-enfluorideconcentratieszeerbetrouwbaar P<0,01,
verschillen onder invloed van de ruimten (met een verschillende temperatuur) zeer betrouwbaar
P<0,01.
Table 21.Percentage of the leaf margin of freesia scorched by fluorine excess as influenced by the
room temperature and fluoride concentrations and lime levels in the peat substrate. In parenthesis
thefoliarfluorinecontent(^gFpergdrymatter).

Tabel 22.Percentagevan debladrand vanfresia aangetast door fluorovermaat, onder invloed van de
temperatuur van het veensubstraat met verschillende kalk- enfluorideconcentraties.Tussen haakjes
hetfluorgehalteinhetbovengrondsegewas((JtgFpergdrogestof).
Toegediend aan het veen/
Applied to the peat (perm 3 )

Bodemtemperatuur/Temperature substrate
18,3°C

20,1°C

22,6°C

8 kg kalk/lime + 2kg monocalciumfosfaat 1,3 (1,4)
0 kg kalk/lime + 2 kg monocalciumfosfaat 2,4(0,9)
8 kg kalk/lime + 2 kgtripelsuperfosfaat 10,1(3,2)
0 kg kalk/lime + 2 kgtripel superfostaat 34,7(33,0)

2,0(1,2)
2,7(1,2)
10,9(3,0)
37,1(34,0)

2,2(1,2)
3,1 (1,2)
11,7(2,9)
36,5(37,0)

2,4(1,1)
3,2(1,0)
12,0(2,8)
40,4(37,5)

gem./av.

13,2

13,4

14,5

16,5°C

12,1

Wiskundigeverwerkingvanaantastingspercentages:
verschillenonderinvloedvankalk-enfluorideconcentratieszeerbetrouwbaarP<0,01,
invloedbodemtemperatuurbetrouwbaar P=0,02,lineaireffect zeerbetrouwbaar P<0,01.
Table 22. Percentage of the leaf margin of freesia scorched by fluorine excess,as influenced by the
temperature of thepeat substrate differing influorideand limelevel.Inparenthesisthefoliar fluorine
content(jxgFpergdrymatter).
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drie herhalingen. De grondtemperaturen werden ingesteld op respectievelijk: 15,18,
21en24°C,deruimtetemperatuur overal opminimaal 15°C.Deteeltwerd eindemei
1973gestart,debehandelingenmediojuni.
Alsgemiddeldeminimum temperatuur van delucht werd 17°Cgevonden, met als
laagste en hoogste waarde per etmaal respectievelijk 14 en 21°C. De gemiddelde
maximum luchttemperatuur bedroeg 32°C, met als laagste en hoogste waarde 20en
42°C.Debodemtemperaturen verschilden per bak indetijd weinig(maximaal ± 1°),
deverschillenindegemiddeldetemperatuurperbakwarenopvallender.Degemiddeldebodemtemperaturen waren: 16,5°(15,7-17,0), 18,3(17,3-19,1),20,1(19,7-20,2)en
22,6(21,8-23,1). Tussen haakjes de voor e£n van de bakken gevonden laagste respectievelijk hoogste gemiddelde bodemtemperatuur. In tabel 22 zijn de resultaten
samengevat.
Met dezeproef kon worden bewezen dat ook een verhoging van de bodemtemperatuur gepaard gaat met meer aantasting, wel lijkt het er op dat de invloed van de
bodemtemperatuur minder groot is dan die van de ruimtetemperatuur. Bij de wiskundige verwerking van de laatste proef werd geen duidelijk standplaatseffect waargenomen, hetgeen de invloed van de ruimtetemperatuur in de vorige proef nog eens
accentueert. Van een duidelijke invloed van detemperaturen op het fluorgehalte was
inbeideproevengeensprake.
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7 Conclusies endiscussie

Uit deproeven blijkt, voor zover daafover nogtwijfel bestond, datfluordoorde
plantuitdegrond kanworden opgenomen.Eenverband tussenhetfluorgehalteinde
grond eninhetgewaskonworden aangetoond, opvoorwaarde dat het fluorgehalte
indegrondopdejuistewijzewerdbepaald.Vereistishierbijdatnietdetotalehoeveelheidfluorwordt geanalyseerd, maar alleenhetoplosbare deel,zoalsbijvoorbeeld het
gevalisbijdemethodevan Larsen &Widdowson (1971)ofdemethodevanVerloo&
Cottenie(1969).
Alshetfluorgehalteinhetgewastehoog oploopt zaldeplant hieronder lijdenen
groeiremming, schadesymptomenofbeidevertonen.Voorsommigegewassen, vooral
tezoekenindegroepvanmonocotyle bol-enknolgewassen,ishetfluorgehaltedatin
het gewasvoor magkomenzonder schadeteveroorzaken bijzonder laag:een gehalte
beneden 10(jigFpergdroge stofkanreedsschadelijk zijn. Desymptomen opgewekt
viahetsubstraatzijnidentiekaandieverkregenbijHF-begassing.
Voor fresia ligt hetmaximaal toelaatbaarfluorgehalteingewasbeneden 1-2 y.gF
pergdrogestof. Omdatditgehalteindetuinbouw nietvoorkomt, moetdeconclusie
zijn datalleinonslandgeteeldefresia's vanfluorovermaathebbentelijden. Inderdaad
komt 'vuur', datvolgensauteurfluorovermaatis,algemeenvoor,vooralindezomer.
Het gehalte in het bovengrondse deel vanfresiaplanten afkomstig uit de praktijk
lag tussen 1en 6jxgF perg droge stof. In dittraject geeft eenkleine verhogingin
fluorgehalte een sterke stijginginaantasting. Hiermeeisteverklarendatinhetpraktijkonderzoek geen significant verband tussen hetfluorgehaltein het gewas ende
matevanaantasting werd gevonden. Bijsommigeproeven washetfluoridegehaltein
degrondnietgecorreleerdmethetfluorgehalteinhetgewas,maarwelmetdematevan
aantastingdoor fluorovermaat.
Volgens de probleemstelling van dit onderzoek: kennis verzamelen omtrent de
invloed vanfluorafkomstig uitdegrond, deopnamedoor hetgewasendegevolgen
daarvan, zouookaandacht moetenzijn besteedaaneenfluortekort.Ditisslechtsop
bescheiden schaal gebeurd. Het bleek bijzonder moeilijk planten geheelfluorvrijte
telen. Eenvande problemen, diezich hierbij voordeden, wasdeaanwezigheidvan
fluor indelucht.
Uit veelproeven metHF-begassingmoet deconclusieworden getrokken datplantenfluoruitdelucht kunnen opnemen.Heteffect vanfluoruitdelucht,tenaanzien
vanhetfluorgehalteinhetgewasofdematevanaantastingdoorfluorovermaat,moet
tenminstewordenopgeteldbijdatvanfluorideopgenomenuithetsubstraat.
Hetfluorgehalteinhetondergrondsedeelvanenkelegetoetstebol-enknolgewassen
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vertoonde een opvallend grote spreiding. In een aantal gevallen kon hiervoor een
verklaringworden gegeven.Het Weeknoodzakelijk hetondergrondsegewasinonderdelentebestuderen.Debolvanlelieenmogelijk ookdetrekwortelvanfresia vormen
een rem op het transport van fluor vanuit het substraat naar het bovengrondse deel
van het gewas. Bij fresia had de trekwortel een chemische samenstelling die sterk
afweek vandeanderedelenvanhetondergrondsegewas(ziefiguur16).
Ook onder daarvoor gunstige omstandigheden, kanhetfluorgehalteinknollen van
fresia niet hoog oplopen. De kleine verhoging in fluorgehalte geeft echter wel een
significante toenamein dematevan aantasting doorfluorovermaatbij het gewas dat
zichuitdergelijkeknollenontwikkelt.
Onder de factoren in grond of substraat, die de opneembaarheid vanfluoridebepalen,moetdepHalsoverheersendefactor worden genoemd.Het gebruik vanfluorhoudende offluorarmemeststoflen speelt in deze een bescheiden rol. Hoe dit effect
van demeststof oplangeduurwerkt kon onvoldoende worden bestudeerd.Welwerd
gevonden dathetfluordatmettripel superfosfaat aan degrondistoegevoegd redelijk
kwantitatief isterug te vinden (in een stijging aan totaal-fluor in de grond). De hoeveelheidoplosbaarfluorideindegrondnamnietevenredigtoe.Deoplosbaarheid van
hetfluorideisafhankelijk van depH enhet gehalte aan koolzure kalk,enzeer waarschijnlijk ook van defosfaattoestand van degrond. Een eventuele stijging in dehoeveelheid oplosbaarfluorideindegrondbleekenkelejaren aanwezigtekunnen blijven
enafhankelijk tezijnvandegrondsoortenvandevormwaarinfluorwerdtoegediend.
Erzijneenaantalfactoren, zowelbodemkundige(bijvoorbeeld deelektrolytconcentratie van het bodemvocht) als niet-bodemkundige (zoals de tijd van het jaar, de
temperatuurvandelucht,alsookhetoptredenvanziekten)diedematevanaantasting
door fluorovermaat bij fresia beinvloeden, zonder dat een duidelijke verandering in
fluorgehaltein het bovengrondse gewas werd geconstateerd. Woltz (1964) en ook
Jacobsonetal. (1966)veronderstellendatdehevigheidwaarmeeschadesymptomenoptreden niet alleen afhankelijk isvan de hoeveelheid fluor die in deplant aanwezigis
maarookvandematewaarinhetopeenbepaaldeplaatswordtgeaccumuleerdenook
dat hierop deverdamping vaninvloed is.Inderdaad blijken, in ieder gevaldemeeste
inhoofdstuk 6besprokenfactoren vaninvloedtezijn opdeverdamping.Eenenander
kan deverklaringzijn voor hetfeit dat dezefactoren vaninvloedzijn op dematevan
aantastingbijgelijkfluorgehalteinhetgewas.
Devraag dient teworden gesteld of bemonstering van een deelvan deplant, geen
betere aansluiting zou kunnen geven tussen het fluorgehalte in gewas en mate van
aantasting. Om dit te bereiken zou de plaats van accumulate moeten worden bemonsterd. Bemonsteringvan debovenste 15cmvan de bladeren, zoals besproken in
paragraaf 3.6 biedt in dit opzicht geen garantie. Het bemonsteren van de plaats van
accumulatielijktslechtrealiseerbaar omdatdejuistelokatieendeomvangervanmoeilijk zijn vast testellenen ookhetverzamelenvaneenvoldoende groot monster praktischebezwarenoplevert.
Tenslotte nog deze opmerking: de disharmonie in fluorgehalte tussen plaats van
accumulatie en het overige deel van de plant zou wel eens de oorzaak kunnen zijn
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van het S-vormigverloop van het verband tussenfluorgehaltein gewas en de mate
van aantasting zoalsdezeinfiguur4voorfresia eninfiguur5voorleliewerdaangetroffen.
Hoewel het onderzoek enkeleproblemen heeft opgelost, zijn er andere voor in de
plaatsgekomen.Demeestintrigerende vraagdieblijft, isongetwijfeld ofergewassen
zijn waarvoor fluor een onmisbaar voedingselement is.Volgens enkelepublikatiesis
deze vraag reeds bevestigend beantwoord. Het lijkt wenselijk dat een beter bewijs
hiervoorwordtgeleverddandebetreffende publikatiesmomenteelnogbieden.
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Summary

1 Introductionandaimofthestudy
To study deficiency symptoms of freesia, this crop was grown in buckets with
peat and without nitrogen, potassium and triple superphosphate, respectively. Deficiency symptoms were not obtained but leaf scorch was observed on those plants to
whichtriplesuperphosphatewasapplied(viz.theONandOKtreatments).
Fluorinemustbethecauseoftheleafscorch.
For information about fluorine the literature was reviewed (Roorda van Eysinga,
1972)andsomeexperimentsweredone.
2 Materialsandmethods
2.1 Pot trials. Plastic buckets,placed in a glasshouse, wereused in many experiments.Thebucketsweremostlyfilledwithpeat:atemporaryfrozen blackpeatinthe
first trials,lateralessdecomposedtypeofsphagnumpeatwasused.
2.2 Watercultures. For water culturemostlyplasticpots of0.81 wereused. For
bulbousandcormouscropslargerpotswereused(seeFigure2).
2.3 Climaticconditions. For most crops, for instance lettuce and freesia, 10°C
wasmaintainedasminimumnighttemperatureand 15°asminimumdaytemperature.
Some of the later trials were done in an atmosphere of air filtered with charcoal.
2.4 Leafscorchrating. For the leaf scorch rating the lengths of allleavesandthe
total length of theleaf margin attacked by scorch weremeasured. The percentage of
leafscorchwasthencalculatedasfollows:
„,, .
, 100 x totallengthofleafmarginscorched in cm
%leafscorch =
2 x thesumofthelengthsofallleavesincm
2.5 Fluorine determinations. In soil samplesfluorinewas determined as:F water,
according to Verloo&Cottenie(1969);'labile' F, according toLarsen&Widdowson
(1971); and total F, according to Willard &Winter (1933). The latter method was
modified byusing sulphuricacid at 165°C. Fluorine inthe crop wasanalysed accordingtoVerloo &Cottenie(1970).Theion-specificfluorideelectrodewasalwaysused
todeterminethefluorideattheendoftheanalysisprocedure.
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3 Fluorineinthecrop
3.1 Uptake of fluoried by the root. In the older literature there issome doubt
whetherfluorideistakenupbyroots,recentlytherehasbeenmoreproof.
3.2 Relationbetweenfluorinein soil and crop. Freesia plants together with soil
samples were collected from commercial holdings in the Naaldwijk area. A relation
betweenthepercentage ofleafscorchandfoliarfluorinewasnotfound aswashoped,
but arelation between F waterand 'labile'F inthesoilandfoliarfluorinewasobtained,seeFigure3andTable1.
3.3 Influence offluorinein low concentrations. A few references give favourable
results offluorineapplication. A trial to grow lettuce without anyfluorinewas unsuccessful; 0.5jxgFpergdrymatterwasyielded.Apassiveuptakeofsmallimpurities
inthe 3to 51of nutrient solution, evaporated byonelettucehead, wascalculated to
be sufficient for reaching the level of0.5[xg F in a head of250gfresh and 12| gdry
weight.
3.4 Relationbetweenfluorinecontentofthecropandleafscorchrating. Bygrowing
freesia on peat differing in lime quantities and grade of monocalcium phosphate
applied, a relation between foliar fluorine and percentage of leaf scorch was found,
seeFigure4.Lilies,grownonpeataswellasonwaterculturealsoshowedthisrelation
(Figure 5).Therelation, showninFigure4forfreesia, canbedescribed bytheregression equation: y = 63.04logx - 23.93(r =0.94**); in which x is fluorine in crop
andyis % leaf scorch.From Figure4itcanbereadthat thethreshold valueforfluorineinjuryis0orabout0[xgFpergdrymatter,forlilies(Figure5)thisvalueis7[xgF.
3.5 'Vuur' (fire) infreesia or damage byfluorineexcessoncommercial nurseries.
Onereference inDutchreported leafscorch offreesia underthename'vuur', tobe
ofphysiological origin. 'Vuur'infact isasymptom offluorineexcess.Comparison of
Figures 3and 4showsthat allcommercial cropssuffer fromfluorineexcess.Samples
of over hundred cultivated soils in the Netherlands (see Appendix) were collected
andusedforgrowingfreesia andyoungoats.Acorrelationbetweenfluorinecontentin
soilandcropwasnotfound asthefoliarfluorinecontentsweretoolow:mostlybelow
0.5[xgF pergdrymatterfor freesia and below 1 (xgFfor oats.Thecropsweregrown
inaglasshousewithfiltered air.ArelationbetweenF waterinsoilandthepercentage
of leaf scorch was found (Figure 6).Thisrelation for samplesfrom glasshouse soils
differs from thatfor samplesfrom outdoorsoils.Thisdiscrepancymaybecausedbya
difference in soilphosphate status orinconcentration ofelectrolytes inthesoilsolution,betweenglasshouseandoutdoorsoils.
3.6 Fluorine content ofaerialpartsof theplant. Relatively poor influorineisthe
stem, relatively rich the leaves,whilefruits contain very smallamounts.In someexperiments not onlythefluorinein the wholeaerialpart oftheplant wasdetermined,
but also in the upper top (15cm) of the leaves, as has been recommended bysome
authors. The results obtained here werein favour of the analysis of the wholeaerial
plant.
3.7 Fluorine contentof subaerialparts of theplant. There is someconfusion in
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literature about thefluorinecontent ofthe subaerial part ofplants. In this investigationtheresultswerealsoodd.Theremustbesomedoubtwhetheritiscorrectto state
aswasdonebyDainesetal.(1952)thatthedistribution offluorinebetweenleavesand
root ischaracteristic for the source of the toxicity: the atmosphere or the substrate.
Fig.7givesthe distribution for lilies.Onwatercultureitwasimpossiblefor theshallowplanted lily,to developstemrootsabovethebulb,asisnormallydoneand aswas
the case in peat substrate. The bulb obstructed the transport of fluorine from the
rootstotheaerialpart oftheplant.Thechemicalcomposition ofthecontractileroots
orfreesia differed remarkablyfrom thatofotherpartsoftheplant.
3.8 Influence offluorineexcess ongrowth andproduction. Thegrowthoffreesia on
peat, to which different lime quantities were added, was clearly depressed by the
occurence ofleaf scorch (Figure 8).Monocalcium phosphate of technical grade showedunder the same conditions a normal pH-curve. In a peat basin culture in which
ordinary triplesuperphosphate wascompared withatechnicalgradeofmonocalcium
phosphate,thefirstgave26%leafscorchandaflower(stalkincluded)weighing6.4g,
the latter 2%leaf scorch and a weight of 9.0 g. The difference in weight was highly
significant P <0.01. Lettuce on peat showed growth retardation without symptoms
when NaF wasapplied. Half-grown lettuce on nutrient solution were treated as follows:theplantswereplacedfor24hoursonaNaFsolutioninpurewater,intermittent
with24hours onthenutrient solution. Rooting twotimesfor 24hoursinwater with
800ppmF waslethal.Thefavourable influence oflowlevelsoffluorideasisshownin
Figure 9may beexplained asa counteraction ofthe unfavourable influence of placing the plants on pure water for about half the time (exactly calculated 3/7 of the
time as the plants were left on nutrient solution during the weekend). The tolerable
fluorine contentinlettucewasfound tobe100till200jxgFpergdrymatter.
4 Thesusceptibilityofcropstofluorineexcess
4.1 Various crops. Various crops were tested for susceptibility bygrowing them
on peat with threefluorideconcentrations. Especially monocotyle bulbous and cormouscropswerefound tobesusceptible.
4.2 Variousfreesia cultivars. A number of freesia cultivars weregrown on peat
substrate differing influoridelevel. Fig. 11gives the results. The lines in thisfigure
diverge: the most affected cultivar at the lowest fluoride level showed the strongest
increaseinleafscorchathigherfluoridelevels.
4.3 HFfumigationandfluoridefrom thesubstrate. Someofthetestedfreesia cultivars (in Fig. 11) were also used by Wolting (1973) for studies on HF fumigation.
The susceptibility to HF gas wasthe reverse of that to fluoride from the substrate.
The most and least susceptible cultivars (of Table 2) were used in an experiment in
whichthefreesiaswere grown on peat with low and highfluorideconcentration and
were either fumigated or not with HF. The reaction in the trial differed from that
obtained earlier byWolting.Ina third trial (Table4)thecultivarssusceptibletofluoride from the substrate were also susceptible for HF fumigation, however the sus72

ceptibilitiesdiffered. Theeffect ofHFfumigation wasfound to beatleastadditive to
thatoffluoridefrom thesubstrate.
5 Originofthe fluorine
5.1 Existencesof fluorine. Pure fluorine (F2) is not found innature; combined
with other elements it is found nearly everywhere. In the soilfluorineis present as
fluospar (CaF2) orfluorapatite (Ca5 (P0 4 ) 3 F), andinclayminerals,dissolved inthe
soil solution or adsorbed, and as a constituent of living organisms or its remains.
Thesolubilityproduct of CaF2 mainly determines theconcentration of F ions in the
solution. The solubility of Ca 2+ , H 2 P0 4 ~ or F~ in a press extract from peat
substrate to which lime wasaddedcouldnotbecalculatedbecausethepHhadnotyet
reached equilibrium. Empirically a relation between thepH and thefluorineconcentration was found. At low pH, HF molecules were present. For Fig. 12the F~ and
HF concentrations were calculated from the empirically determined total F concentration intheliquidphaseofthepeat substrate.Theanalysisofthesupernatant solution of triple superphosphate in water showed that application of granulated triple
superphosphate may cause HF to be present in the soil locally and temporarily. In
aqueous solutions of 0.1 M KF to which dicalcium phosphate or bone meal were
added a sharp decrease in F~ concentration was found. According to Duff (1972)
fluoroapatite wasformed.
5.2 Fluorine insoils under cultivation intheNetherlands. 102Samplesfrom Dutch
soilswerecollectedandanalysedamongothersforfluorine.TotalFwashighlycorrelated withthe claycontent. Samplesfrom glasshouseswererelativelyhighin F total.
Fwaterrangedfrom 0.46to 12.60\xgFpergdrysoil.Onsandysoilsonlylowfigures
(below 3[Ag F)werefound. At highcontent ofF water onlylowfiguresfor watersoluble phosphate were found and the reverse. Perhaps this is why glasshouse soils
(Fig. 6) had moderate F waterfigures.Soil 'labile' F showed a correlation with the
percentage of calcium carbonate. Calcareous soils were low in 'labile' F. Probably
someofthe CaF 2 isincludedin calcite(CaC03)particles and thusbecameinsoluble.
Peatsoilsmostlyhadover30(i,g'labile'Fpergdrysoil.
5.3 Fluorine inpeat andothersubstrates. Twotypesofpeat wereused;intheearlier experiments it was 'tuinturf' a temporarily frozen, decomposed or black type of
peat; later a lessdecomposed type of sphagnum peat imported from Sweden or Finland was used. The decomposed type or black peat contained much more fluorine
than the sphagnum peat. Areasonable growth offreesia, but alsoclear symptoms of
fluorine excesswere obtained withperlite (expanded lava) or stone wool (basalt filaments).
5.4 Fluorine in water. Three situations can be distinguished asfar asplants are
concerned:
a. vasewater.In Holland theinfluence offluorinecontentisbeingstudiedbySytsema
(Aalsmeer)
b. waterusedforirrigation.ThisaspectisstudiedbyArnold Bikforpotplants(Aals73

meer)andbyRijswijk forshrubs(Boskoop).
c. waterusedinpreparingnutrient solutionsfor watercultures.Withliliestherewere
problemsalreadyatalevelof1 ppmFinthenutrientsolution(Table8).
5.5 Fluorinefrom theair. To studyfluorineuptake bycrops, the composition of
theatmosphereinwhichtheplantsgrowmustbeconsidered, asfluorinecan betaken
upfrom the air.Fluorineinthe air withwhichthe nutrient solution wasaerated was
found to increase thefluoridecontent of this solution after some time and that of a
lettucecropgrownonwaterculture.
5.6 Fluorine infertilizers A brief survey of fluorine in fertilizers is given. Basic
slagssoldintheNetherlandswere,contrarytoexpectation,remarkablylowin fluorine.
Lime contains more fluorine than most nitrogen and potassium fertilizers. Of the
phosphates especially superphosphate and triple superphosphate were unfavourable
withrespect tofluorinedamage.Mixedwithpeat,bonemealgavethelowestfluoride
contentinthesubstrate.Thisfertilizerprobablycanbeusedfordecreasingthe fluoride
contentinthesoilandperhapsforcontrollingleafscorch.
5.7 Fluorineinpesticidesandwoodpreservatives. Somepesticidescontain fluorine.
Glass cleaners on a HF base may increasefluorineexcessin plants. Boxes made of
wood soaked in a preservative, on afluorinecompound base,andfilledwithpeat or
sand were used for forcing some bulbous crops. Fluorine excess was observed with
thethreecropstestedviz.tulip,hyacinthandnarcissus,ifpeatwasused.
5.8 Fluorine in the initial plant material. Especially with bulbous and cormous
crops the initial plant material influences the nutritional status of the plant as it
developsoutofthebulborthecorm.AsolutionofKFinwaterwaspoured on freesia
plantsatthebloomingstage,afterwards thecormsweredugup.Howeverthe fluorine
content inthe corms of thetreated plants wasonly somewhat higher (1.8\xg F per g
drymatter)thanthecontrol(0.9\xgF).Ahighlysignificant difference (P<0.01)wasobtainedinleafscorchrating(7.3and5.9%respectively)betweenplantsthatdevelopfrom
the corms. A peat basin culture with low and high level of fluoride, by applying a
technical grade of monocalcium phosphate or ordinary triple superphosphate, was
used to yield freesia corms with low and highfluorinecontent. Although the crops
showed great difference inleaf scorch,the difference influorinecontent ofthe corms
waslow:0.6and 1.3fxgFpergdrymatterrespectively.Despitethesmalldifference in
fluorinecontent once again a significant difference (P<0,01) in fluorine excess was
observed in plants developed from these corms. Thus it is impossible to raise the
fluorine contentinfreesia cormstoahighlevel.Thisisquiteunderstandable knowing
thatthecorminfactispartofthestem.
6 Controloffluorinedamage
6.1 Substrateandfertilizers. Asimpleelimination ofthesubstrateasthesourceof
fluorine ismostlyimpossible,choosingthepropersubstrateisimportant.
6.2 Soil acidity. Most important factor for fluoride uptake is the pH. Table 11
demonstratesthefavourable influence ofa highpHwithliliesonpeat, Figure 17with
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freesias.
6.3 Soiltype. In Table 12theresultsaregivenfor freesias growninconcretepots
filled with three types ofsoiland different liming. The soilswerea claywith 6%organic matter and 45% clay; quartz sand and a mixture of equal volumes of both.
The quantities of triple superphosphate applied being known and it being assumed
that triple superphosphate contains2%Ftheincreaseintotal Fwascalculated to be:
265,86and 132fxgFpergdrysoil,respectively.Comparison withtotalF data(Table
13)gave good results except for clay.Asthe original clay sample wasnot available,
a new sample was taken in thefield.So here an error wasmade (according toadifferenceinclaycontents).Thevaluefor Ftotalcalculatedfrom theclaycontent in the
original sample gavereasonable results (figures in parenthesis in Table 13). TheresultsobtainedheretogetherwiththehigherFtotalfiguresandhighleafscorchpercentagesfound inglasshousesindicatethat theliberaluseofordinarysuperphosphate or
triplesuperphosphatewillcauseabuildupofunwantedfluorineinthesoil.
6.4 Saltandnutrientstatusofthesoil. Intheconcretepotstheinfluenceofnitrogen
and potassium fertilizers wasstudied too.Bothnutrientsgaveasignificantincreasein
fluorineexcess in freesia although the foliar fluorine was not influenced. Probably
this increase has to be explained by the influence of electrolyte concentration in the
soil solution. For the samples of glasshouse soilsin Fig. 6about the same influence
wasfound. From these samplesa significant correlation wasfound betweenthe data
fortotalsalt,watersolublenitrateandwatersolublemagnesium ontheonehandand
percentage ofleaf scorchoffreesia ontheother.Probablyfluorinecanbefixedbythe
application ofphosphorus fertilizers withlowfluorinecontent, seetables 14,15,and
theresults showninFig. 17 at highpHlevel.Thecationinthefluorsalt has influence
on fluorine uptake by plants, and interaction with soil type was observed. The increaseinF waterbyapplyingtriplesuperphosphate orafluoride,canlastalongtime
(Table 17).Aluminium application wasstudiedinawaterculture.It had noeffect on
lettuce;withfreesia alowerfoliarfluorinecontent and lessleaf scorchwereobtained
(Table18).
6.5 Season. Aninfluence oftheseasononfluorideuptakeand ontheincidenceof
leaf scorchwasstudied bystartingfreesia cropsperiodically onpeat.Thetimeofthe
yearinfluenced thepercentageofleafscorchbuthardlyaffected foliarfluorinecontent.
The correlation coefficients in the regression equation, discussed in the text correspondingtoFig.4,wereinfluenced: thecropismoresusceptibleinthesummermonths
atthesamefoliarfluorinelevel.
6.6 Occurence of diseases. With freesia the occurence of mosaic virus or even
more of leaf necrosis increased the percentage of leaf scorch while foliar fluorine
was not or not clearlychanged.
6.7 Temperature of the atmosphere and of the soil. Increasing minimum room
temperature from 13 to 21°C gave a highly significant (P<0.01) increase in leaf
scorch of freesia without changing foliar fluorine. An increase in 'soil' ( = peat
substrate) temperature from 16.4to22.6°Cgavemoreleafscorch.Thisinfluencewas
significant atP =0.02.Thefluorinecontentinthecropwasnot influenced.
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7 Conclusionsanddiscussion
Arelation betweenfluorineinthecropand inthesoilcan beobtained ifsoilfluorine
isdetermined byan adequate method (viz.F water or 'labile' F).Ifthefluorinecontentinthecropreachesatoohighlevelgrowthinhibitionand/orleafscorchwilloccur.
Most monocotyle bulbous and cormous crops are susceptible to fluorine excess. A
fluorine content oflessthan 10fxgF pergdrymattercangivesymptoms,with freesia
1to2(igF per gdrymatterisalreadytoo much.Allfreesia cropsunder commercial
conditions in the Netherlands show symptoms of fluorine excess. These symptoms
are wellknown by the name 'vuur' ( = fire). Symptomsproduced by HF-fumigation
arethesameasthosebyexcessoffluoridefrom thesubstrate.Accordingtotheliterature the incidence of leaf scorch depends on degree of local fluorine accumulation
whichinturn dependsonevaporation.Mostfactors mentionedinChapter 6influence
evaporation. Soitcanbeunderstood thatleafscorchisinfluenced, withoutchangein
fluorinecontent ofthe crop.An attempt wasmade to grow somecrops, e.g. lettuce,
free ofanyfluorine.Thetrialswerenot successful. One oftheproblemswasthefluorineintheatmosphere.In afewreferencesfluorineissaid to benecessary,or at least
beneficial for the growth of someplants. In my opinion this statement needs further
proof.
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