Fluorvergiftiging bijfreesia door gebruik van tripelsuperfosfaat; een
voorlopigemededeling
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Fluorenfreesia
Het is bekend dat freesia gevoelig is voor
luchtverontreiniging met fluorverbindingen.
Hetgewasreageert hieropmettypischenecro-

I•_.1 Schadesymptomen bij fiecsid tengevolge
vanfluoropneminguitdegrond

severschijnselen, vooral langs de randen van
detopvan debladeren.Door Steiner (1969)is
aangetoond datfreesia ook ongunstigreageert
bij teelt in watercultuur met gebruikmaking
vangefluorideerd water(1dpmF).Hetgewas
vertoont dan dezelfde symptomen als bij
luchtverontreiniging.
In een bemestingsonderzoek met freesia werd
dit gewasgeteeld in emmers, gevuld metveen
of grond, waaraan een zware bemesting met
tripelsuperfosfaat (ca. 43%P 2 0 5 ) was toegediend. Het gewas bleek hierop ongunstig te
reageren:er trad groeiremmingop en debladeren vertoonden de eerder vermelde verschijnselen (zie figuur 1). De waargenomen
verschijnselen waren gelijk aan die, welke in
depraktijk worden aangeduid met 'vuur', een
kwaal die volgens De Brouwer (1971) vooral
vanklimaatsfactoren afhankelijk is.
In eenproef met emmers,gevuld met tuinturf
waaraan respectievelijk toenemende hoeveelheden tripelsuperfosfaat dan wel technisch
zuiver monocalciumfosfaat waren toegediend,
kon worden aangetoond datfluor, in tripelsuperfosfaat aanwezig, de oorzaak isvan groeiremming en schade-symptomen. Sypiptomen
van fluorvergiftiging traden niet op bij gebruik van monocalciumfosfaat. Bij gebruik
van tripelsuperfosfaat traden de symptomen
op,naarmatemeervan dezemeststof wastoegediend.
Uitfiguur 2blijkt dat tripelsuperfosfaat groeiremming geeft, terwijl het gewas wel gunstig
reageert op fosfaat, in technisch zuiverevorm
toegediend. Uit figuur 3blijkt dat het fiuorgehalteinhet gewasstijgt bij gebruik vantripelsuperfosfaat en niet bij monocalciumfosfaat.
Degebruiktechemicaliënwerdenniet opfiuor
geanalyseerd; volgens Swaine (1962) ligt het
fluorgehalte van tripelsuperfosfaat bij ongeveer2%F.
Andere veld- en potproeven bevestigden de
conclusie. De resultaten van enkele potproe-
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venzijn ineenrapport vastgelegd (Van Haeff,
1970).
Anderegegevens
Volgens Spierings (1969) zijn verschillende
bol- en knolgewassen gevoelig voor luchtverontreiniging met fluorverbindingen. Hoewel
destelling'gewassengevoeligvoorfluoruit de
lucht dit ookzijn voorfluor,uit degrond opgenomen' nog geenszins is bewezen, lijkt een
samenhang aannemelijk.
Aan de omvangrijke, vooral Amerikaanse literatuur kunnen geen aanwijzingen worden
ontleend dat, hetzij luchtverontreiniging, hetzijhet gebruikvan fluorhoudende meststoffen
kan leiden tot een verhoogde opneming van

vers gewicht in g per plant

fluorvia degrond. In dezeliteratuur zijn veevoedergewassen vaak, bol- en knolgewassen
zelden,onderwerpvanstudiegeweest.
Kropsla werd door ons bij uiteenlopende giften tripelsuperfosfaat geteeld in een warenhuis op lichte zandgrond (4%lutum, 5%organischestof, pH-water 5,9). Tabel 1geeft de
belangrijkstegegevens.
Devoor debepalingen vanfluorin gewasgebruikteanalysemethode geeft weinigbetrouwbarecijfers inhet gebied,waarin degevonden
gehalten lagen. De verschillen tussen de herhalingen waren groot. De gevonden gehalten
wijken niet af van het 'normale' (zie bijv.
McClüre, 1949). Zelfs een extreem hoge gift
tripelsuperfosfaat bleek in deze proef niet in
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Fig.2 De invloed van giften tripelsuperfosfaat
oftechnischzuivermonocalciumfosfaat opde
groeivanfreesia
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Fig.3 De invloed van giften tripelsuperfosfaat
of technisch zuiver monocalciumfosfaat op het
fluorgehalteinbladpünteninfreesia -

Tabel 1 Gemiddeld kropgewlcht en fluorgehalte
ingehelekroppen bijdeoogst,onderinvloedvan
giften tripelsuperfosfaat
kgtripelsuperfosfaat perare
0 10 20 40
Gem,kropgewichting
perstuk
dpmF opdrogestof

185 193 193 184
2 2 5 2

staat een meetbare verhoging in fluorgehalten
vanslateveroorzaken.
De fosfaatmeststoffen
Veelvan de gangbarefosfaatmeststoffen worden bereid uit natuurfosfaat. Hoewel er verschil is tussen partijen en herkomsten, moet
worden aangenomen dat alle uit natuurfosfaat bereidekunstmestfosfaten fluor bevatten.
Ook de meeste NPK-mengmeststoffen zullen
fluorbevatten, uiteraard in eengeringerehoeveelheid, dit in afhankelijkheid van het fosfaatgehaltevandemeststof.
De opgaven omtrent hetfluorgehalte vanthomas(slakken)meel lopen sterk uiteen (Swaine,
1962); volgens Oelschlager (1968) bevat het
Duitse produkt minder dan 0,014% F. Voorlopig wordt dezemeststof door ons aanbevolenvoorgebruikbij freesia.
De organische fosfaatmeststoffen stalmest en
aanverwante Produkten, en beendermeel bevattenvrijwelgeenfluor.
Als nieuwe meststof voor gebruik in kassen
waarin soms freesia's worden geteeld, kan
mogelijk ook fosforzure voederkalk goede
diensten bewijzen. Deze stof, bekend uit de

veevoedersector, moet als meststof worden
aangeduid met dubbelkalkfosfaat of neergeslagen dicalciumfosfaat en bevat ruim 40%
P 2 0 5 enongeveer0,1%F.
Deonderzoekingenwordenvoortgezet.
Defluorbepaliogeninhetgewaswerden, dank
zij medewerking van ir. Spierings, uitgevoerd
ophetlPO.
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Summary

crop reacts unfavourably on the fluorine
from triple superphosphate. The symptoms
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observed were mostly the same as those obFluonne injury on fresia by triple super- , . , ,
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pounds. A dressing with 402 kg triple superphosphate per 100 m of sandy soil for letFrom experiments with fresia cultivated on tuce had no determinable influence on the
peat or soilin pots,it was observed that this fluorine content of the crop.
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