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INLEIDING
Verschillende overwegingen hebben mij bij de keuze van het onderwerp voor
deze studie geleid.
I n de eerste plaats de volgende beschouwing, die ik ontleen aan Professor
QUANJEB'S colleges en een verhandeling van zijn hand van 1925; ik geef haar
hier zeer verkort weer:
Wanneer men de pathologie van de plant met die van den mensch en de
hoogere dieren vergelijkt valt het op, dat, hoé gevarieerd de symptomen der
plantenziekten mogen zijn, hun ontstaan toch meestal op reactie's der parenchymatische grondweefsels is terug te voeren. Algemeene symptomen, zooals
wij die kennen bij den mensch en de hoogere dieren: b.v. koorts, toestrooming
n a locale aantasting v a n bestanddeelen uit ver verwijderde deelen van het
lichaam, kortom solidariteit van het geheele lichaam met locale aantasting,
kent men in het algemeen bjj de planten niet. Dit is terug te voeren op de grootere zelfstandigheid v a n de cellen van het grondweefsel der planten; de parasieten, die er zich in vestigep, hebben veel minder gelegenheid dan die van den
mensch en de hoogere dieren om zich in het lichaam te verbreiden. Slechts een
beperkte uitbreiding is mogelijk van plantencel t o t plantencel, een iets minder
beperkte m a a k t v a n de inïjercellulairen gebruik; nog iets verder kan de verbreiding door houtvaten plaats hebben, maar dit alles blijft ver achter bij wat
wij in het lichaam van den mensch en de hoogere dieren zien. Ook de reactie
op de aantasting door plantenparasieten strekt zich, waar zenuw- en bloedvaatstelsel ontbreken, slechts t o t geringen afstand uit.
Dit alles heeft er toe geleid, d a t men bij de diagnose van plantenziekten in
het algemeen minder gebruik m a a k t van symptomen, dan van de ontwikkelingstoestanden van den parasiet (schimmel, bacterie, nematode, insect of mijt),
die men in of aan de plantenweefsels k a n vinden. Slechts waar parasieten ontbreken, zooals bij de virusziekten der planten en de gebreksziekten, is men
gedwongen meer studie t e maken van de symptomatiek; het is in dit verband
een gelukkige omstandigheid, dat vooral bij de virusziekten en tot zekeren
graad ook bij de gebreksziefcten, de symptomen veel minder gelocaliseerd zijn
d a n bij de parasitaire plantenziekten, want n u kan de studie der genoemde
twee nieuwe hoofdstukken tvan de Phytopathologie in sterke mate er toe bijdragen, dat in plaats v a n eet» toegepaste mycologie en entomologie, een werkelijke pathologie der planten wordt opgebouwd, die berust op vergelijking van
het geheele individu in gezonden en zieken toestand.
Ten tweede komen bij detCultuurgewassen vele verschijnselen voor, waarvan
men bij oppervlakkige waarneming zegt: dit schijnt een niet parasitaire plantenziekte; waren slechts dei verschijnselen beter beschreven, dan zou de diagnose spoedig zijn gesteld.,Van deze practische overweging uitgaande heeft
Professor QUANJEB met zijn leerlingen bij een onzer belangrijkste cultuurgewassen, den aardappel, veel studie gemaakt van verschijnselen, die voor het

grootste gedeelte t o t de virusziekten bleken te behooren. D O R S T (1924) heeft
er een aantal onderzocht, die onder „ k n o p m u t a t i e ' s " konden worden gerangschikt. Maar er zijn er ook bij, die zonder besmetting t o t stand komen en ook
met knopmutatie's niets te maken hebben, zooals de door W E L L E N S I E K (1924)
bestudeerde „ontijdige knolvorming" bij aardappelen. Ook ik heb getracht
de vraag te beantwoorden welk bestanddeel het is, welks ontbreken de spruitvorming v a n den aardappel verhindert en een ontijdige knolvorming ten gevolge heeft. H e t is mij niet gelukt de hypothetische stof, die hier ontbreekt t e
vinden, maar deze mislukking is voor mij een reden geweest, om in meer algemeenen zin langs experimenteelen wegeen overzicht te krijgen v a n de beteekenis v a n verschillende elementen voor den gezondheidstoestand van de aardappelplant.
Nog meer werd ik in deze richting gedrongen, toen er, n a a r m a t e h e t onderzoek der virusziekten, waaraan ik een tijdlang ook de gelegenheid h a d mee t e
werken, vorderde, steeds meer verschijnselen werden gevonden, die niet hierbij
konden worden ingedeeld, maar die voorloopig met een vraagteeken bij de
rubriek gebreksziekten of physiologische ziekten werden „opgeborgen". Als
voorbeeld noem ik de door QTTANJEB (1926) afgebeelde vlekjes in het merg
van den aardappelknol en de door SCHWABZ (1926) beschreven „roestvlekkenziekte". Deze laatste k a n sterk optreden in bepaalde gebieden van Ned.-OostIndië, o.a. in sommige streken v a n de Preanger-Regentschappen, het Dièngplateau en den Tengger; verder op de Karo-hoogvlakte, in de Padangsche
bovenlanden, opBali en Lombok. H e taanwezig zijn v a nafgestorven celgroepen
in het inwendige der knollen pleitte tegen een infectie door micro-organismen,
aangezien de zieke deelen omgeven zijn door volkomen gaaf weefsel. D a t bij
het door SOHWABZ beschreven geval niet v a n een virusziekte sprake kon zijn,
werd waarschijnlijk gemaakt door hetfeit, d a t denabouw v a n zieke knollen een
volkomen gezond gewas gaf wanneer het aangetaste pootgoed in de streek v a n
herkomst werd uitgeplant. Van de meeste virusziekten toch, die zich o.a. door
inwendige knolnecrose kenmerken, is aan h e t Laboratorium voor Mycologie
en Aardappelonderzoek aangetoond, d a t deze zich wèl bij de vegetatieve voortplanting herhalen. H e tlagdaarom voor de hand aaneenphysiologische oorzaak
te denken. Uitgegaan werd van de mogelijkheid, d a t eentekort aaneen bepaald
element aansprakelijk zou zijn voor de ziekte.
Toen ik op grond v a n al deze overwegingen naging wat er ten aanzien v a n
experimenteel opgewekte gebreksziekten bij de aardappelplant bekend was,
bleek, d a teigenlijk alleen deverschijnselen, teweeggebracht door een tekort a a n
kalium, phosphor, enstikstof bestudeerd waren. Ook deze omstandigheid m a a k t e
het gewenscht deninvloed v a nverschillende andere noodzakelijke elementen op
dengezondheidstoestand v a nditgewasnate gaan. Daarom werden de verschijnselen, opgewekt door eentekort aanrespectievelijk K, P , N,Ca,Mg,Mn, Fe,Ben
Zn bestudeerd. De invloed v a n deze elementen wordt in deze volgorde in de
verschillende hoofdstukken behandeld, hoewelinverband metdedoor SOHWABZ
beschreven ziekte de werking v a n Ca en B meer in extenso is onderzocht.
Bovendien isdeinvloed nagegaan van een overmaat aan respectievelijk MgS0 4 ,
MnS0 4 , H 3 B 0 3 , CuS0 4 en N a Cl.Bij de proeven werd in de eerste plaats gelet
op de symptomen in loof, wortels en knollen. De planten werden inde meeste
gevallen ook microscopisch onderzocht.
De onderzoekingen over de gebreks- en overmaatziekten werden voornamelijk verricht in dejaren 1932,1933en 1934a a nhetLaboratorium voor Mycologie
en Aardappelonderzoek. H e t tekort aan zink werd in 1936 nagegaan a a n h e t
I n s t i t u u t voor Suikerbietenteelt te Bergen op Zoom. Tevens werd a a n dit
I n s t i t u u t nog een enkele potproef genomen met grond, waarop suikerbieten
hartrotziek waren geworden.

HOOFDSTUK I

MATERIAAL EN METHODIEK
Bij de proeven werd gewoonlijk gebruik gemaakt van spruiten of
knollen van de aardappelvariëteit Paul Kruger, of van de vroege
soort Eersteling. Beide soorten hebben het voordeel, dat zij vrij groote,
goed gevormde bladeren produceeren, waarbij eventueele ziekteverschijnselen beter tot uiting beloofden te komen dan bij rassen met
kleine blaadjes. De soort Eersteling had bovendien het groote voordeel van een korte groeiperiode, waardoor de proef spoedig beëindigd
kon worden.Aangezienniet steeds over voldoende materiaal van deze
beide rassen beschikt kon worden gedurende den geheelen zomer, werden voor enkele proeven ook de soorten Roode Star en Bevelander
gebruikt.
Steeds werd uitgegaan van gezond pootgoed, afkomstig van het
bedrijf van Dr OORTWIJN BOTJES te Oostwold.
Aanvankelijk werden bfl het onderzoek naar deninvloed van borium
en calcium ook zaailingen gebruikt, n.l. van de var. Franschen en
Botergele, om uit te gaan van materiaal, dat zeer weinig reserve zou
bevatten aan borium of «calcium.
Voor het onderzoek naar den invloed van K, P en N werd o.a. een
proef genomen in de buitenlucht, waarbij gebruik werd gemaakt van
50 cm hooge vierkante steenen buizen (diam. 30 x 30 cm) zonder
bodem. Deze waren volgens opgave van Professor Hudig geplaatst in
een grooten houten bak op een zandlaag, waaronder zich een laag fijn
grind bevond, welke weer rustte op een laag grof grind. De waterstand in denbak kon naar believen wordengeregeld,waarbij devochtigheidvooralleplantengelijk was. De buizen werden gevuld met diluviaal rivierzand.
Voor de zandcultures in de kas werd Leerdamsch glaszand gebruikt,
(met een korreldiameter Van 100—500 ft), dat in verschillende gevallen gedurende minstens J24 uur ondergedompeld werd in geconcentreerd zoutzuur om verontreinigingen zooveel mogelijk te verwijderen.
Na de behandeüng met zputzuur werd het zand zoo lang gewasschen
met water, dat de chloorieactie negatief was.
Bij de zandcultures weijd in demeestegevallengebruikgemaakt van
steenen potten met een geglazuurden binnenwand (diam. ± 18 cm.,
diepte 23 cm),diegewoonlijkgevuld werden met 7kgzand.In sommige
gevallen werden glazen potten gebruikt van ongeveer gelijken inhoud.

Bij een oriënteerende proef werd de groei in zuiver zand vergeleken
met die in zand gemengd met turf of zaagsel. Aangezien geen belangrijke groeiverschillen optraden, werd in de latere proeven uitsluitend
zuiver zand gebruikt. De potten werden (enkele gevallen uitgezonderd) vochtig gehouden met gedestilleerd water.
Voor de watercultures werden in de meeste gevallen jampotten van
350 cc of 600 cc inhoud gebruikt, die van buiten eerst zwart waren
geverfd met zwarte Japansche lak en vervolgens wit met witte lak.
In sommige gevallen werd de binnenwand der potten bedekt met
een laagje paraffine met een hoog smeltpunt, terwijl er door voorverwarming der potten voor gezorgd werd, dat de paraffinelaag niet te
dik werd. Naarmate de laag dikker was, het de paraffine n.l. gemakkelijker los doordat de opwaartsche druk van de paraffine per oppervlakte eenheid van den wand evenredig toenam. De planten werden door middel van een doorboorde kurk en watten in het deksel
bevestigd. Bij gebruik van spruiten was het noodig er voor te zorgen,
dat het ondereinde eenige centimeters onder dekurk uitstak ter bevorderingvaneengoedengroeiderwortelsenstolonen.Werdn.l.destoloonontwikkeling belemmerd doordat het ondereinde der spruiten door de
kurk omgeven was, dan ontstond „bovengrondsche" knolvorming. De
stengel vertoonde in dit geval gewoonlijk op korten afstand van het
topeinde een verdikking, welke min of meer op een knol geleek. In
enkele gevallen werden de spruiten gedurende eenigen tijd in zand met
toevoeging van de noodige zouten, ofingrond „voorgekiemd" alvorens
zij in de watercultures werden overgeplaatst.
Bij een oriënteerende proef werd nagegaan of door aëratie der oplossing op bepaalde tijden de groei verbeterd werd. Inderdaad was dit
het geval. Aangezien de groei in niet-geaëreerde oplossingen echter
zeer goed bleek te verloopen, wanneer de oplossingen geregeld werden
bijgevuld en op gezette tijden (om de 3à 4weken) werden ververscht,
werd bij de latere proeven van aëratie afgezien.
Bij de meeste proeven werd, indien noodig, gedestilleerd water gebruikt, terwijl steeds bemest werd met zouten pro analyse van Schering-Kahlbaum.
In eenige gevallen werd voor de watercultures een oplossing van
ZINZADZB gebruikt, doch gewoonlijk werd uitgegaan van dezelfde oplossing, welke door MES (1930) met succes werd gebruikt voor tabak
wegens de mindere gecompliceerdheid van deze oplossing. Ook aardappelplanten blijken in deze gewijzigde V.D. CRONE oplossing zeer
goed te groeien. Bovendien werden aan de oplossing steeds sporen
B, Mn, Cu, Zn, Al en J gegeven.
Ook voor de zandcultures werd gewoonlijk van deze bemesting
uitgegaan, waarbij dan een veelvoud der verschillende chemicaliën
werd toegediend.

HOOFDSTUK II

VOORDEELEN EN BEZWAREN VAN WATER- EN
ZANDCULTURES
Het groote voordeel van watercultures is wel, dat de onderzoeker
verschillende voorwaarden goed in de hand heeft, aangezien hij bij
gebruik van zuivere chemicaliën en gedestilleerd water kan nagaan,
welke elementen in de oplossing aanwezig zijn bij het begin van de
proef. Geregeld kan de invloed van het groeisubstraat op het wortelstelsel worden onderzocht. De concentratie der oplossing ondergaat
na een toediening van zouten geen veranderingen door een adsorptiecomplex; dit laatste tooh ontbreekt. Dit heeft echter het groote nadeel, dat een goede bufferwerking afwezig is, terwijl de concentratie
van de oplossing aan gemakkelijk oplosbare zouten zich tijdens den
groei van de plant snel zalkunnen wijzigen, als gevolgvan hetfeit, dat
niet geregeldnieuweionenwordennageleverd. Dit zal vooral tot uiting
komen bij elementen, die gemakkelijk worden opgenomen, b.v. stik-.
stof en kalium. De beghtconcentratie's aan dergelijke elementen moeten vrij hoog zijn, opdat men niet genoodzaakt is de oplossing zeer
vaak te verwisselen. Hooge concentratie's gaan echter gepaard met
hooge gehalten in de plant, waardoor de samenstelling abnormaal kan
worden. Dit wordt nog in de hand gewerkt doordat de potten gewoonlijk in kassen staan, of in een overdekte ruimte, waardoor uitspoeling
van elementen uit het loof door regenwater niet plaats heeft (vergl.
VAN SCHREVEN, 1938,b). Door de snelle concentratieverandering kan
de reactie van de oplossing zich soms spoedig wijzigen.
Doordat het milieu een vloeistof is, zijn de omstandigheden vrij
onnatuurlijk. Een normale bacteriënontwikkeling zooals in den grond
plaats heeft, is afwezig en de planten zijn aangewezen op het beetje
zuurstof dat zich in de Oplossing bevindt. Door het tekort aan zuurstof kan de groei van de plant niet alleen direct worden beïnvloed,
doch ook indirect; het verzwakte wortelstelsel toch kan aangetast
worden door schadelijke organismen en reduceerende bestanddeelen,
b.v. H 2 S.
Door de oplossing op gezette tijden te aëreeren of door gebruik te
maken van stroomende watercultures, kan men aan dit bezwaar tegemoet komen. Wanneer *de oplossing geregeld van nieuwe zuurstof
wordt voorzien, wordt in den regel een betere groei verkregen. Onder
sommige omstandigheden, blijkt aëreeren zelfs noodzakelijk te zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is het kweeken van tabak in watercultures onder tropische omstandigheden (VAN DER W E I J , 1936).
Zandcultures hebben boven watercultures het voordeel, dat de
omgeving der wortels iets natuurlijker is; doch men heeft de voeding
van de plant hier niet steeds zoo gemakkelijk in de hand als bij de
watercultures, omdat het zand gewoonlijk verontreinigingen bevat en
men het groeimedium niet telkens ververschen kan. Het wortelstelsel
kan beter in contact komen met de onoplosbare zouten dan 't geval is
inwatercultures, hetgeen van belang kan zijn. De zuurstofvoorziening
is bij zandcultures gewoonlijk voldoende. Een verschil met watercultures is, dat het vochtgehalte van het milieu min of meer aan schommelingen onderhevig is,waardoor dezouteneveneens concentratiewijziging kunnen ondergaan. Voorkomen moet worden, dat de zoutenconcentratie door sterke verdamping zoo groot wordt, dat zij eenschadelijken invloed uitoefent op de plant. Ook bij dezandcultures mist men
een eigenlijk adsorptiecomplex en een normale werkzaamheid van
een microflora. De nitrificatieprocessen zullen in een dergelijk milieu
niet of slechts in onvoldoende mate plaats hebben, waardoor men kans
loopt op een schadelijke werking van ammoniumverbindingen, die het
ziektebeeld kunnen vertroebelen. In een goeden cultuurgrond zullen
ammoniumverbindingen spoedig in onschadelijke nitraten worden
omgezet. Het is bovendien mogelijk, dat water- en zandcultures naar
verhouding meer schadelijke dan gunstige micro-organismen bevatten, waardoor een zwak wortelstelsel gevaar loopt spoedig te worden
aangetast.
Omdat een adsorptiecomplex ontbreekt, zullen schadelijke resten
niet of onvoldoende worden weggebufferd. Wegens dit feit en wegens
de slechte voorwaarden van nitrificatie, moet extra aandacht besteed
worden aan de keuze van de voedingszouten, hetgeen uit hét volgende
voorbeeld blijkt:
Passen we de bemestingschema's toe, die vermeld zijn in tabel I.
TABEL I

Bemesting per 1 hg onbehandeld glaseand
3,00 g K N 0 3
1,50 g MgS0 4 7 aq.
•>
1,88 g 0aSO 4 2 aq.
1,83 g Ca(H 2 P0 4 ) 2 2 aq. I y
1,12 g Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq.
0,053 g mangaanboraat
I

1,96 g (NH 4 ) 2 S0 4
2,58 g K^SO^
+ y
II

Bij bemesting I zijn N en K gegeven alsKNO s , bij I I resp.als (NH4)2
S0 4 en K 2 S0 4 .Stikstof en kalium zijn in beide gevallen in aequivalente
hoeveelheden toegediend, terwijl de overige meststoffen, onder y

Fig. 1

Fig. 2

vervat, in beide gevallen in gelijke hoeveelheden zijn gegeven. Bij
bemesting I I is, behalve het physiologisch zure kaliumsulfaat, de N
gegeven als (NH4)2S04, een zout, dat zoowel chemisch als physiologisch zuur reageert en welin sterke mate.
De groei der aardappelplanten (var. Eersteling) blijkt in beide gevallen zeer verschillend te zijn, hoewel in beide serie's gelijke hoeveelheden K en N gegeven zijn. Bij de eerste serie was de ontwikkeling geheel normaal. De planten van serie I I groeiden echter zeer
slecht. Zij bleven reeds dadelijk achter in groei, bereikten ten slotte
slechts J deelvan dehoogteder planten van serie I, terwijl het uiterlijk
schraal en ziekelijk was (fig. 1).Stengels enbladeren voelden zeer slap
aan. Opdebladeren, beginnend bij de oudste, ontstonden sterk chlorotischeplekken.Vooraldeouderebladerenkregeneennaar boven omgekruldenrand,waarinanthocyaanontstond,hetsterkstaan de bladpunt.
Op deze plaatsen traden necrotische verschijnselen op. Ten slotte
stierven de oudste bladeten vroegtijdig af, beginnend bij de bladrandenen voorzoover de samengestelde bladeren betreft bij de eindblaadjes. Naarmate dit proces voortging, werd in de hooger geplaatste bladeren anthocyaan gevormd, vooral bij de bladpunt en in de randzone.
In het bovenstaande komt welheelduidelijk tot uiting hoe schadelijk
(NH 4 ) 2 S0 4 kan werken in een milieu, waarin de nitrificatie onvolledig
plaats heeft en waarbij een goede bufferwerking afwezig is. Voor de
praktijk zal het gevaar van ammoniumzouten vooral aanwezig zijn
op zure, kalkarme zandgronden. De aanwezigheid van dergelijke
zouten heeft bovendien het gevolg, dat er nog meer kalk zal worden
weggespoeld naar diepere lagen.
Ammoniumchloride zou waarschijnlijk een nog ongunstiger effect
hebben gehad dan ammoniumsulfaat, aangezien de aardappelplant
zeer gevoelig is voor het chloor-ion.
De invloed van de verschillende bemestingen kwam ook tot uiting
in het volgende feit:eenige weken vóór het beëindigen van den vegetatieven groei van het bovengrondsche gedeelte, werden de bladeren
der planten om 3 uur 's middags onderzocht op de aanwezigheid van
zetmeel volgens de jodlumproef van SACHS. Hierbij bleek, dat alle
bladeren der planten v»n serie I veel zetmeel hadden gevormd (fig.
2, linksche blad), terwijl die van serie I I practisch geen zetmeel geproduceerd hadden, hetgeen vooral het geval was bij de laagstgeplaatste bladeren en die ter halve hoogte van de plant (Fig. 2, rechtsche blad).
Bij toepassing van de)beide bemestingen I I I en IV (tabel II), eveneens gegeven in 7 kg jjjaszand, bleek de groei der aardappelplanten
(var. Paul Kruger) ook verschillend te verloopen.

TABEL I I

Bemesting per 7 KO onbehandeld glaszand
2,0
g
1,222 g
1,50 g
1,0
g
0,5
g
0,55 g
0,0015 g

KN03
Ca(H 2 P0 4 ) 2 2 aq.
CaS0 4 2 aq.
MgS0 4 7 aq.
Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq.
H3B03
MnS0 4 4 aq.
III

2,0
g NaN03
1,5
g KjHPOi
1,9
g CaCO a
1,0
g MgS0 4 7 aq.
0,5
g Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq.
0,55 g H s B 0 3
0,0015 g MnS0 4 4 aq.
IV

Bemesting I I I verschilt slechts van bemesting I hierin, dat de verschillende zouten in iets geringere hoeveelheid zijn gegeven, terwijl
in plaats van mangaanboraat resp. boorzuur en mangaansulfaat is
toegediend. Bij deze bemesting was het uiterlijk der planten eveneens
volkomen gezond.
In tegenstelling tot bemesting I I I is de stikstof bij bemesting IV
gegeven in den vorm van het physiologisch alcalische NaNO s en het
calcium alshet alcalische CaCOa.Bovendien ishet phosphorzuur in het
laatste geval in een meer oplosbaren vorm toegediend.
Bij bemesting IV kregen de 5planten, na een aanvankelijk normalen
groei, geleidelijk een lichtgroene kleur, vooral in de topgedeelten op
de plaatsen tusschen de nerven. De bladeren voelden slap aan en bij
twee planten ontstonden vrij plotseling in het topgedeelte necrotische
vlekjes langs de nerven (fig. 3). Het beeld bleek geheel overeen te
komen met de experimenteel opgewekte verschijnselen van mangaantekort in watercultuur (vergl. Hoofdstuk VI).
Hoewel bij de beide serie's I I I en IV evenveel mangaan in de potten
aanwezig was, kwam de werking van dit element bij serie IV blijkbaar
minder goed tot uiting;het Mn werd omgezet in een vorm, waarin het
moeilijker door de plant kon worden opgenomen, of in de plant kon
functioneeren. In het laatste geval hoeft de chlorose niet samen te
gaan met een geringer gehalte aan mangaan. Het gehalte aan bruikbaar (actief) mangaan zaldan echter waarschijnlijk welkleiner zijn.
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, dat men voorzichtig moet
zijn met de keuze der meststoffen bij zandcultures, hetgeen eveneens
voor watercultures geldt. Bij de studie der gebreksziekten in een dergelijk milieu moet men steeds op de kans bedacht zijn, dat door een
noodgedwongen gewijzigde combinatie der voedingszouten het te onderzoeken ziektebeeld vertroebeld kan worden.

Fig. 3
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Een rationeele kalibemesting verhoogt in het algemeen de resistentie tegen
plantenziekten.
Verschijnselen v a n kaligebrek bij aardappels zijn o.a. beschreven door:
WlLFABTH en WlMMEB (1903), SCHBEIJSTBB (1917), CLINTON (1919), KRUGES
e n W I M M E B (1927), M Ü L L E B (1928), J A N S S E N (1929), B U S H N E L L (1930), H E A L D

(1933), SCHBOPP (1934), VAN SCHBEVEN (1935,b) en R O H D E (1935).Voor goede
gekleurde afbeeldingen k a n verwezen worden naar K B Ü G E B en W I M M E B (1927),
S T I E L T J E S (1935) en E C K S T E I N C.S. (1937).

Een tekort aan kalium gaat gepaard m e t een grootere gevoeligheid ten opzichte v a n het „stootblauw" bij den aardappelknol (OOBTWIJN B O T J E S en
V E B H O E V E N , 1927, 1929, D E BBTTIJN, 1929). D E B B U I J N beschrijft ook een op-

treden v a n necrotische verschijnselen onder den schil bij het ras Bravo als
gevolg v a n eentekort aan kalium. QTTANJEB (1926, 1931)toonde aan, d a t een
sterke kalibemesting de „kringerigheid" en de „pseudonetnecrose" minder
sterk tot uiting doet komen.
PENSTON (1932) en JAMES (1933) bepaalden microehemisch het kaliumgehalte in verschillende onderdeelen v a n de aardappelplant op verschillend
groeistadium. Kalium bleek, met uitzondering der doode kurkcellen, in alle
cellen v a n de plant aanwezig t e zijn. E e n sterke ophooping v a n kalium heeft
vooral plaats in het bovenste gedeelte van den stengel op eenigen afstand v a n
den t o p . Kalium schijnt normaal aanwezig te zijn in het cytoplasma en de
vacuole en is vooral aanwezig aan de oppervlakte van de nuclei en plastiden.
Te oordeelen naar de dichtheid v a n het neerslag bleken de groeipunten v a n
wortels en spruiten, vervolgens de zeefvaten, de bladeren en de zaden het
meeste kalium te bezitten. H e t gelukte nimmer door middel v a n reagentia de
aanwezigheid v a n kalium a a n t e toonen in het inwendige v a n nuclei en
plastiden.
Bij verschillende planten is bij een tekort aan kalium een gunstige invloed
v a n natrium geconstateerd op de ontwikkeling. Literatuur over dit onderwerp
is gegeven door SCHAKBEB en SCHBOPP (1935) en V A N SCHBEVEN (1937). Uit

verschillende onderzoekingen komt duidelijk naar voren, d a t er tusschen aardappelplant en biet eentypisch verschil bestaat ten aanzien v a n de Na-opname.
Het Na speelt bij de basenhuishouding een veel kleinere rol bij den aardappel
d a n bij de biet. Hiermee kan m.i.het feit verklaard worden, d a t inde praktijk
bij de aardappelplant veel eerder en vaker symptomen v a n kaligebrek worden
geconstateerd danbij de biet. Deze laatste plant zaleentekort aan K voor een
groot deel met natrium kunnen compenseeren [MASCHHATTPT (1934), V A N
SCHBEVEN (1937), V A N ITALLIE (1937)].

Volgens MABTIN, BBOWN en SPBAGTTE (1933) worden zoowel de grootte der
aardappelknollen alsde opbrengst duidelijk bevorderd door een kalibemesting.
I n verschillende gevallen werd geconstateerd, d a t het zetmeelgehalte v a n aardappels achteruitging door een kalibemesting [NOLTE (1921), B E B K N E B en
SCHLIMM (1932), SELKE (1934), V A N ITALLIE (1933, 1934), KTXHNKE (1935)].

V A N ITALLIE vond, dat lage kaligehalten v a n den knol gewoonlijk gepaard
gaan met hooge zetmeelgehalten. De knolopbrengst steeg bij de grootere Kgiften, doch dit ging niet steeds gepaard met een toename v a n de zetmeelopbrengst, als gevolg van de grootere wateropname der knollen, veroorzaakt
door de hoogere zoutenconcentratie v a n de plant bij die bemesting. De kalivoorziening der aardappels loopt voor verschillende rassen uiteen. Zoo blijkt
bij eenzelfde kalivoorziening v a neengrond de kaliopname bij Triumph grooter
te zijn dan bij Eigenheimer, terwijl Eigenheimer weer meer opneemt dan Thorbecke (VAN ITALLIE, 1934, p . 279).

Kalium is op lichtere gronden zear beweeglijk, zoodat het bij de bemesting
gewenscht is naar juiste hoeveelheden te streven. Ten aanzien van eent e veel
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a a n kalium neemt deaardappelplant eenbijzondere positie in, doordat hetzetmeelgehalte k a n afnemen, hetgeen vooral voor de fabrieksaardappeloultuur
v a n belang is.

Phosphor
Een literatuuroverzicht over phosphor is o.a. reeds gegeven door 's JACOB
(1927), M E S (1930), V A N G E N N E P (1936).
I n het algemeen komen de verschijnselen v a n een tekort a a n phosphor bij
verschillende gewassen op het volgende neer. Wanneer h e t tekort gering is,is
de eenig zichtbare afwijking gewoonlijk eendonkergroene bladkleur. Bij sterker
phosphorgebrek krijgt hetblad bijsommige planten soms eengeelroode bijtint.
I n vele gevallen treden, zoowel a a n denr a n d alsookmeer in het midden van
de bladsehijf, bladvlekken op, welke gewoonlijk donkerbruin t o t zwartbruin
van kleur worden. Zoon a m 's JACOB (1927) bij Phaseolus rood- t o t donkerbruine bladvlekken waar. W I L F A B T H en W I M M E B (1902), R O E M E B en W I M M E B

(1907), K B Ü G E B en W I M M E B (1927) en ROLAND (1937) vermelden bij suikerbieten zwarte of rood- t o t awartbruine verkleuringen, die a a n de bladranden
beginnen.
Door M E S (1930) zijn bij t a b a k witte vlekjes beschreven, die later v a nu i t
het midden donkerbruin t o t zwart verkleuren; bij totale afwezigheid v a n
phosphaat vindt zij echter; alleen roodbruine vlekjes. Deze verschijnselen
komen niet overeen met die, welke Mc. MTTBTBEY (1933) beschreven heeft
bij tabak.
Hij constateerde een donkergroene kleur der bovenste bladeren, terwijl de
lager geplaatste bladeren ie^s kunnen vergelen en bij h e t afsterven een bruingroene kleur kunnen krijgen. Dewortels zijn lang, weinig v e r t a k t en roodbruin
van kleur, tengevolge v a n |de aanwezigheid v a n ijzerbestanddeelen op h u n
oppervlak.
I n het algemeen sterven de bladeren bij P-gebrek zonder vooraf geel t e zijn
geworden met een meestal donkerbruine kleur af. De donkergroene bladkleur,
die bij een tekort a a n phosphor gewoonlijk optreedt, wordt meestal met een
vermeerderde stikstofopname in verband gebracht. M E S (1930) is minof meer
geneigd dit verschijnsel in verband te brengen met opname v a n meer ijzer.
ECKEBSON (1931) onderscheidt n a a r aanleiding v a n proeven m e t tomaten,
waarbij de planten in eenphosphorarm milieu werden gekweekt, twee phasen:
Ie de werkzaamheid der reductase vermindert, hetgeen bij voeding met salpeter stikstofgebrek veroorzaakt, daar deplant, hoewel over voldoende n i t r a a t
beschikkend, dit niet k a n peduceeren. Behalve een ophooping v a n nitraten
heeft hierbij eentoename plaats v a nsuiker, zetmeel en organische zuren, waarmee gepaard gaan een verdikking der celwanden, een vermindering der celdeelingen inwortel-enStengeltoppen eneen vermindering v a nde werkzaamheid
van hetcambium. 2e N a JJ 5weken worden dePhosphatiden afgebroken, het
zetmeel verdwijnt weer, suiker neemt toe,ookde eiwitlichamen worden n u afgebroken, de planten sterven af.
VAN D E N H O N E B T (1932) vond, d a t phosphor een grooten invloed heeft op
de uitstoeling v a n suikerriet. Hij heeft in 1933 een vrij uitvoerig overzicht
gegeven v a n de verschillende opvattingen, die er bestaan t e n aanzien v a n de
wijze, waarop phosphaat u^t den bodem door de planten wordt opgenomen.
Hij onderzocht het verband:d a t er bestaat tusschen de concentratie van phosphor in het voedingsmilieu en de opname v a n phosphor bij verschillende p H .
Een concentratie v a n0,03 à 0,05mgP perliter isreeds voldoende omde phosphaatbehoefte v a n de planti t e dekken.
I n dit verband k a n worden opgemerkt, dat verschillende onderzoekers, o.a.
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P A B K E B (1927), P I E B B É en P A B K E B (1927), P A B K E B en P I E B B E (1928), V O N

W E A N G E L (1926, 1930), hebben aangetoond, d a t phosphor i n h e t bodemvocht
slechts in geringe concentratie voorkomt. De phosphaatconcentratie zou volgens TEAKLE (1928) en DAVIS (1934) laag blijven, omdat de phosphaten bij
verschillende bodemreactie weinig oplosbare verbindingen aangaan metb.v.
aluminium, ijzer, mangaan, calcium. Menleze in dit verband de recente publicatie van D E V B I E S en H E T T E B S O H I J (1937).

Veel literatuur handelt over de werking v a n verschillende phosphaatmeststoffen. I n dit verband is v a n belang het overzicht, d a t gegeven is door V A N
DEB PAATJW (1935) over proeven, diein onsland genomen zijn. Bekend is,d a t
de fijnheid der phosphaatmeststoffen v a n belang is voor de opname door de
plant, waarbij verwezen kan worden naar hetproefschrift vanLEYENAAB (1932).
De phosphaatmeststoffen zijn goedkooper d a nde overige hoofdmeststoffen.
E r spoelt niets of weinig weg, doordat hetphosphaat weinig beweeglijk is. Een
ruime bemesting wordt daarom gewoonlijk gegeven.
Verschillende onderzoekingen hebben waarschijnlijk gemaakt, dat phosphor
door de wortels k a nworden afgescheiden (vergl. o.a. ACHBOMEIKO, 1936).
Bij watercultures worden verschillende planten chlorotisch wanneer oplosbaie phosphaten in de voedingsoplossing aanwezig zijn, doordat h e t phosphor
verbindingen aangaat methet beschikbare ijzer. Vergelijk voor literatuur over
dit onderwerp het proefschrift v a n V A N G E N N E P (1936). V A N G E N N E P wijst er
op, d a tverschillende onderzoekers geen lupineinwatercultuur konden kweeken,
wanneer zij oplosbare phosphaten gebruikten. Ook bij de proeven van M E S
(1930) met t a b a k en bij mijn eigen proeven metdesuikerbiet (1938,c) ontstond
chlorose bij gebruik v a n oplosbaar phosphaat. Uit een belangwekkend onderzoek v a n OLSEN (1935) met maïs blijkt, d a t het ijzer in de vaatbundels k a n
worden neergeslagen als Fe 3 (P0 4 ) a en hierdoor onwerkzaam wordt, zoodat
chlorose ontstaat. I n water- en zandcultures is calciumphosphaat v a n belang
voor een goede bufferwerking. Hiervan heeft ZINZADZE (1927, 1933) gebruik
gemaakt bij het samenstellen v a n verschillende oplossingen, waarbij de p H waarde gedurende den groei v a n de plant vrijwel constant blijft. Menmoet bij
de studie van phosphorgebrek in water- en zandcultures dan ook rekening
houden met de mogelijkheid, d a t de opgewekte ziekteverschijnselen mede beinvloed kunnen worden door eenslechte bufferwerking v a nh s t groeisubstraat
en hierdoor mogelijk zullen kunnen afwijken v a n symptomen van phosphorhonger, zooals zijin de practijk zouden ontstaan.
Een tekort a a n phosphor bij aardappels is o.a. beschreven door K B Ü O E B en
W I M M E R (1927) en MEBKENSCHLAGER (1932). I n het werk van K B Ü G E B en

W I M M E B zijn goede gekleurde afbeeldingen tevinden. H e ttekort komt t o t uiting
in een zich naar boven richten der bladeren en een stijver aanvoelen van de
plant. Aardappelplanten m e teen tekort a a nphosphor hebben volgens M E B K E N SCHLAGEB minder t e lijden v a n Phytophtora infestons.

Stikstof
Literatuur over stikstof is o.a. eveneens t e vinden in de proefschriften v a n
's JACOB (1927), M E S (1930) en V A N G E N N E P (1936).
Een tekort a a n stikstof onderscheidt zich van een tekort a a n kalium en
phosphor hierdoor, d a tgeen bepaalde deelen v a ndeplant afsterven. De planten
blijven kleiner naarmate het tekort grooter is en krijgen eenlichtgroene kleur.
N a a r m a t e de bladeren ouder zijn, zijn zij lichter t o t geelgroen v a n kleur. E r
ontstaan geen vlekken, de bladeren blijven normaal uitgespreid. De planten
zijn minder succulent, m.a.w. meer xeromorph van structuur. Zij zijn eerder
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,,rijp", waarmede gewoonlijk gepaard gaat een vroegere bloei. Na toevoeging
van stikstofmest krijgen de Ibladeren hun normale groene kleur terug. Stikstofovermaat heeft tengevolge, d a t de planten een donkergroene kleur krijgen en
zeer welig groeien: men krijgt een geil, slap gewas; het rijpingsproces wordt
uitgesteld. Een tekort aan stikstof gaat in het algemeen samen met een dun en
lang wortelstelsel ; bij een overmaat aan stikstof is het wortelstelsel gewoonlijk
kort, de verhouding loof/wortel is hierbij grooter d a n in het eerste geval.
Volgens WATrs (1931) hebben stikstofarme planten een hoog gehalte aan
koolhydraten en een laag gehalte aan aminostikstof. T I E D J E N S (1934) constateerde bij tomatenplanten met stikstofgebrek zeer veel zetmeel in alle parenchymatische weefsels. ZATTLEB. (1934) vond bij hop eveneens zeer veel zetmeel
in het mergparenchym bij een tekort aan stikstof. TCTBBS (1930) vond bij gerstplanten, d a t een tekort a a n stikstof gepaard gaat met een relatieve toename
van het sclerenchymweefsel en van het houtparenchym bij den voet van
de plant.
Langen tijd verkeerde men in twijfel in welken vorm stikstof door de planten
wordt opgenomen en of ammoniumzouten of nitraten de voorkeur verdienden.
De vraag, op welke wijze in de plant de anorganische stikstofverbindingen omgezet worden t o t organische, is nog steeds niet met zekerheid vastgesteld. Liter a t u u r over dit onderwerp is te vinden in een publicatie van SCHABBER (1932).
Vroeger meende men dat ammoniakstikstof eerst na nitrificatie door de
planten opneembaar zou zijn. Later is gebleken, d a t de planten de stikstof ook
direct in ammoniakvorm k a n n e n opnemen en dat sommige planten dit zeer
gretig doen (b.v. rijst). Het ie nu bekend, dat de opname van nitraat- en ammoniakstikstof afhankelijk is van verschillende omstandigheden. De NH^-opname
is o.a. afhankelijk van de pH-waarde (vergl. o.a. PIBSOHLE 1929, 1931 en P B J A NISHNIKOW, 1933) en van den voorraad koolhydraat, waarover de planten beschikken. Zoo nemen in hat donker gekweekte kiemplanten meer nitraat dan
ammoniak op, wanneer de voorraad koolhydraat uitgeput raakt. Ook de ouderdom der planten is van invloed. Naast de reactie spelen de caleiumzouten een
groote rol bij een economisch gebruik der nitraat- en ammoniumionen. I n een
normalen grond zullen door de werking der nitrificeerende bacteriën de ammoniumverbindingen snel worden omgezet t o t nitraten. I n de plant zal het opgenomen nitraation weer gereduceerd worden tot N H 4 om als aminogroep verder
te worden omgezet ( K L E I N , 1930).
Van de opname van nitraat en ammoniak hangt het gehalte aan kationen,
resp. anionen af, die in den grond achterblijven en het basen-onttrekkend (ontkalkend of verzurend) resp. het basenaanbrengend effect.
Bij het nitrificatieproces wordt ammoniak omgezet in nitraat, d.w.z. een,
zuur radicaal. Zoowel de nitrificatie als de opname van NH 4 Werken verzurend.
Van het door de nitrificatie omgezette nitraat k a n de plant een deel opnemen
e n dit zal niet verzurend wérken.een ander deel zal uitspoelen en daarbij basen
meenemen. Van het sulfaat-ion kan een deel door de plant worden opgenomen,
hetgeen het verzurend effect vermindert; een deel kan worden uitgespoeld,
waarbij basen zullen wordan meegevoerd (vergl. D EV B I E S en V I S S E B , 1934).
Het vraagstuk der stiksfcofvoeding der planten is uit den aard der zaak verbonden aan het probleem der eiwitvorming van de plant. Sedert L I E B I O en
BOUSSINOAULT heeft de meening postgevat, d a t de hoogere planten voor h u n
stikstofvoeding slechts minerale stoffen gebruiken. Uit een onderzoek van VERTANEN (1933) in steriele cultures is intusschen gebleken, dat planten ook bepaalde organische stikstofverbindingen kunnen opnemen.
Bij de stikstofbemesting komt het er zeer op aan naar een juiste doseering
te streven, aangezien zoowel een tekort als een overmaat nadeelig is. De stikstof
i s over het algemeen beweeglijk in den grond, zoodat verliezen plaats vinden
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door uitspoeling. E r heeft slechts weinig reservevorming plaats. De prijs der
stikstofmeststoffen is bovendien n a a r verhouding hoog.
De invloed van een tekort aan stikstof bij aardappels is o.a. beschreven
door K B Ü G E B en W I M M E B (1927). Zij geven ook eenige gekleurde afbeeldingen.
D E W A A L (1932) vond, d a t een grootere stikstofbemesting samengaat m e t
een kleiner aantal knollen per plant, terwijl het gemiddelde knolgewicht grooter
wordt. MABTIN, B E O W N en SPBAGTJE (1931) vonden de grootste aardappelen
bij een toediening van veel stikstof, weinig phosphor en geen tot veel kalium.
Een overmaat aan stikstof gaat bij aardappels gepaard met een sterke vermeerdering van de bladontwikkeling en een verhoogde chlorophylvorming
(MÜLLEB THTJBGATJ, 1894). Tevens heeft een overmaat aan stikstof bij aardappels ten gevolge, dat het zetmeelgehalte der knollen vermindert. De planten
worden gevoeliger voor bepaalde ziekten b.v. rottingsbacteriën (vergl. ook
SOBATJEB). Bij een overmaat aan stikstof worden in het algemeen de parenchymcellen naar verhouding grooter en wordt er naar verhouding minder hout gevormd, waardoor men een slap gewas krijgt. De planten zijn zeer saprijk. H e t
omgekeerde ishet geval bij een tekort aan stikstof. Bij aardappels kan het „stootblauw" bevorderd worden door een overmaat aan stikstof ( D E B B U I J N , 1929).
JANSSEN (1929) toonde aan, dat bij sterk met stikstof bemeste aardappelplanten de sappen zoeter zijn en de cuticula dunner is dan van planten die
matiger met stikstof en rijkelijker met kalium en phosphorzuur zijn bemest.
H e t lange doorgroeien der planten tengevolge van hooge stikstofgiften is bevorderlijk voor virusinfectie's.
I n het algemeen gaat een overmaat aan stikstof gepaard met een lager gehalte der overige elementen, waardoor een tekort aan een dezer elementen
spoediger kan optreden dan bij stikstofgebrek.

§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Proevenin de buitenlucht
Voorhet onderzoek naar den invloed van kalium, phosphor en stikstof werd o.a. gebruik gemaakt van 50 cm hooge vierkante steenen
buizen (inw.diam.30X 30 cm)zonderbodem.Dezewarenineen grooten
houten bak geplaatst op een zandlaag, waaronder zich een laag fijn
grind bevond, die weer rustte op een laag grof grind. In den bak werd
geregeld zooveel water gevoerd, dat het niveau constant bleef. De
vochtigheid in de steenen buizen wasderhalve overal gelijk. De buizen
werden met diluviaal rivierzand gevuld. De planten stonden bij deze
proef in de buitenlucht.
Naast elkaar werden in viervoud vergeleken: .
Serie A : Volledig bemest
B: Geen kalium
C: Geen phosphor
D: Geen stikstof
E : Geen kali en geen stikstof
F : Geen phosphor en geen stikstof

KPN
PN
KN
KP
P
K
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Serie G: Geen phosphor en geen kali
W
„ H: Geen phosphor, geen kali, geen stikstof
O
Voor de volledige bemesting A kan verwezen worden naar bemestingschema I in hoofdstuk II. Bij serie B is kalium weggelaten en
de stikstof toegediend als NH 4 N0 3 , bij serie C is geen phosphor gegeven, bij serie D is stikstof weggelaten en kalium gegeven als K^SO^
Bij serie E is geen KNO s gegeven, bij serie F is geen phosphor toegediend en in plaats van KN0 3 , werd K 2 S0 4 gegeven, bij serie G werd
phosphor weggelaten en in plaats van KN0 3 , werd NH 4 N0 3 gegeven,
bij serie H werden kaliumnitraat encalciumphosphaat weggelaten. Als
proefplant diende de aardappelsoort Paul Kruger. Om vergelijkbaar
materiaal te hebben werden boorstukken uit knollen gebruikt van gelijke grootte,welketervoorkoming van bederf, even invloeibareparaffine werden ondergedompeld. In het midden van eiken buis werd half
Meieenboorstuk, voorzien van één oog,geplant. Op deze wijze werden
planten met één stengel verkregen, die van den aanvang afde beschikking hadden over evenveel reservestoffen. De planten, die bij een bepaalde bemesting hoorden, groeiden dan ook zeer gelijkvormig op.
Besultaten. Bij devolledige bemestingverliepdegroeivolkomen normaal (figuur 4,linksche plant). De bladkleur was normaalgroen, maar
reeds na eenige weken bleven de planten, die geen kalium, phosphor
en stikstof kregen, duidelijk in groei achter. Zij waren a.h.w. een verkleinde uitgave van de volledig bemeste planten. De planten, die
alleen stikstof ontvingen, bleven ook klein, terwijl de habitus verder
normaal was.
Verschijnselen van een tekort aan kalium traden ongeveer na 5
weken op, van een tekort aan phosphor ongeveer na 6 weken. Eerst
eind Juli kwam het tekort aan stikstof tot uiting; waarschijnlijk zoo
laat omdat het rivierzand niet vrij was van stikstof. Om herhaling te
voorkomen zullen de verschijnselen verderop besproken worden, aan
de hand van de afbeeldingen.
Op 5en 6Augustus, kort voor den oogst, werden verschillende metingen verricht. Bij de verschillende planten werd de lengte gemeten
van het grootste blad, vanaf den stengel tot de bladpunt, tevens de
breedte en lengte van alle blaadjes (vergl.tabel 3).Uit de cijfers blijkt,
dat de bemesting een duidelijken invloed heeft uitgeoefend op de
grootte der bladeren en blaadjes. Vooral bij afwezigheid van phosphor
zijn de blaadjes klein, eveneens bij de serie's E, F, Gen H.
Aangezien de stengels anatomisch zouden worden onderzocht, werd
met den oogst niet gewacht tot de planten geheel afgerijpt waren. Bij
den oogst op half Augustus hadden de meeste planten aan den voet
.reeds enkele blaadjes, welke min of meer waren afgestorven. Bij den
oogst werd voorzichtig te werk gegaan om beschadiging der wortels
zoo veel mogelijk te voorkómen.
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TABEL I I I

KPN
PN
KN
KP
P
K
N
O

Gem.lengtex
gem. breedte
der blaadjes

A
B
C
D
E
F
G
H

Lengte x
breedte van
het grootste
blaadje

•c
03

M
G
co
S

Lengtegrootste samengestelde blad +
steel

Invloed van kalium, phosphor en stikstof op de ontwikkeling van de aardappelplant

cm

cm*

cm'

g

15,6
14,1
12,5
14,5
13,8
12,0
10,2
9,5

20,5
21,4
16,0
18,8
20,6
14,5
13,5
11,8

13,7
12,3
9,5
11,1
10,9
10,8
6,5
6,9

28,244
32,208
21,670
25,415
29,128
20,076
13,200
9,905
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o
e
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«
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13,711
8,144
4,510
8,025
9,709
7,944
2,926
1,654

•2 *

«
o
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S
•5.

£

OH

U

Ti ?

1a
og

CS
CS

i a'
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«s
Ë
O

«

CU

g

104,641
90,758
76,180
73,625
89,246
70,876
41,398
23,939

146,596
131,160
102,360
107,065
128,083
98,896
57,524
35,498

10
7
7
9
4
10
4
2

ëca o

.5
•a t.
S a
a>
O
g
10,46
12,97
10,38
8,18
22,31
7,09
10,35
11,97

Aan de hand der afbeeldingen (Fig.4en 5)en aandehandvan tabel
III,waarindeoogstresultatenvermeld zijn,zaleenbeschrijving gegeven
worden der verschillende planten.
Bij een tekortaan kalium (Pig. 4,rechtacheplant) buigen de bladeren
en bladranden zich omlaag. Denerven derblaadjes komen duidelijk
uit, hetweefsel hiertusschen welft zich naar boven. Het blad ismin
of meer gedrongen, doordat deblaadjes dichter opelkaar zitten.De
verhouding lengte :breedte derbladeren is afgenomen. Degrootte
der blaadjes verschilt weinig vandiedernormaal bemeste planten.
In hetdonkere groen derbladeren iseen bronskleur gemengd.
Vergeleken bijdevolledig bemeste planten ishetloofgewicht niet
afgenomen. Wel zijn hetknolgewicht enhetwortelgewicht duidelijk
kleiner. Deverhouding loof/wortelgewicht isgroot. Typisch is ook, dat
de stolonen kort zijn, zoodat deknollen dicht bij elkaar liggen. Het
aantal knollen is kleiner dan bij de normaal bemeste planten.
Bij een tekort aan phosphor (Fig. 4, KN) richten vooral de hooger
geplaatste bladeren zich schuin naar boven, deblaadjes zelf welven
het bladoppervlak minof meer schuitvormig omhoog enzijn klein.
Het loof is donkergroen en voelt stijf aan. Hetwortelstelsel isduidelijk zwakker ontwikkeld danbij devolledige bemesting. Dewortels
zijn echter lang. Deverhouding loof-wortelgewicht is verdubbeld.De
stolonen zijn over hetalgemeen vrij kort, zoodat de knollen dichtbij
elkaar liggen.
Bij eentekort aan stikstof (Fig. 4,KP)zijn de planten kleiner dan
normaal, licht- totgeelgroen vankleur. Debladstand en bladvorm
blijven normaal. Hetloof voelt stijf aan. Het wortelstelsel is zwak
ontwikkeld, sommige wortels zijn echter zeer lang. De verhouding
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loofgewicht/wortelgewioht is toegenomen. De knolopbrengst is duidelijk verminderd. De stolonen zijn vrij lang, en het aantal knollen is
practisch gelijk aan dat der volledig bemeste planten.
Bij een tekort aan stikstof en kalium (Fig. 5, P), is de donkergroene
kleur, die bij kaligebrek optreedt, afwezig, het weefsel tusschen de
nerven is echter duidelijk sterker naar boven gewelfd, de bladeren en
bladranden zijn eveneens sterker naar beneden gebogen dan het geval
is bij de normaal bemeste planten. Het wortelgewicht is lager dan
bij de normale planten. Vergeleken bij de planten der serie's die alleen
N of P ontvingen is de ontwikkeling der wortels echter zeer goed. De
goede invloed van het phosphor op den wortelgroeikomt hier dus duidelijk tot uiting. Hetzelfde geldt voor de bladgrootte, het loof-, knolen plantgewicht.
Bij een tekort aan phosphor en stikstof (Fig. 5, K) zijn de planten
eveneens lichter gekleurd, dan wanneer alleen phosphor is weggelaten. Het tekort aan phosphor herkent men aan den steilen stand
der blaadjes. De planten voelen zeer stijf aan. De knollen zitten hier
ook dicht op elkaar; het aantal knollen is hoog, de knolopbrengst
echter laag. Het wortelstelsel is duidelijk zwakker ontwikkeld dan bij
de normaal bemeste planten; verschillende wortels zijn echter zeer
lang.
Bij een tekort aan kalium en phosphor (Fig. 5, N) is de habitus der
planten normaal. De planten blijven in grootte echter sterk achter bij
de normaal bemeste planten. Het loof is donkergroen van kleur. De
blaadjes zijn zeer klein en voelen soepel aan. De wortelontwikkeling
is zeer slecht. De verhouding loofgewicht/wortelgewicht is hoog, ondanks het geringe loofgewicht. Het aantal knollen is gering, de knolopbrengst zeer laag.
Bij eentekortaan K, P enN (Fig. 5,O)blijven deplanten het kleinst.
Habitus en kleur zijn normaal. De wortelontwikkeling is zeer slecht.
De verhouding loofgewicht/wortelgewicht is zeer hoog ondanks het
lage loofgewicht. De knolopbrengst en het aantal knollen zijn zeer
gering.
Uit het bovenstaande bhjkt wel, dat het uiterlijk der planten sterk
beïnvloed wordt door de verhouding, waarin K, N en P onderling
aanwezig zijn. De verschijnselen welke karakteristiek zijn voor een
tekort aan een bepaald element, komen des te beter uit, naarmate de
overige voedingsomstandigheden gunstiger zijn.
Potproevenin de kas
Om de verschijnselen, teweeggebracht door een tekort aan K, P en
N, sterker tot uiting te brengen, werd in 1932 een proef genomen,
waarbij de planten in Leetdamsch glaszand werden gekweekt. Het
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zand had geen speciale behandeling ondergaan met zoutzuur. De potten bevatten 5,5 kg zand.
Drie volledig bemeste planten (Serie A) ontvingen de volgende bemesting:
0,791g NB^NOg
1,722 g i g 3 0 4
1,0 g CaS0 4 2aq
1,222 g Ca(H 2 P0 4 ) 2 2aq
0,5 g Fe 3 (P0 4 ) 2 8aq
1,0 g MgS0 4 7aq
Bovendien werd per pot nogtoegevoegd: 0,05gH 3 BO 3 ; 0,15gMnSO4
4 aq; 0,05 g AySOJ., 16aq; 0,0125 g CuS0 4 5aq; 0,025 g K J ; 0,025 g
K P en 0,05 g ZnS0 4 7aq.
Drie potten (Serie B) ontvingen dezelfde bemesting, doch geen
KsSO,.
Drie potten (Serie C) kregen geen Ca(H 2 P0 4 ) 2 en in plaats van Fe 3
(P0 4 ) 2 werd 0,835 gFe 3 (S0 4 ) 3toegevoegd, overigens was de bemesting
als bij serie A.
Drie potten (Serie D) kregen geen NH 4 N0 3 en overigens dezelfde
bemesting als serie A.
Op 15Aprilwerdelkepot voorzien van een aardappelknol (var. Paul
Kruger). Er werden knollen van gelijke grootte gebruikt.
Resultaten. Reeds na een maand traden de verschillen in groei zeer
duidelijk op en waren de eerste afwijkingen in het loof te zien bij de
serie's die geen K of geen P hadden ontvangen. Na twee maanden
waren de verschijnselen zeer duidelijk (Mg. 6).Zij waren vooral hevig
bij de serie zonder kalium, waarbij talrijke oudere bladeren afstierven
(Fig. 6, pot 9). Het afsterven begon gewoonlijk aan de bladpunt en
langs den bladrand, en het eerst bij de oudste bladeren. Het afgestorven weefsel kleurde zich grijs tot donker. Geleidelijk stierf een
grooter oppervlak der blaadjes af, waarbij soms ook afgestorven vlekken tusschen de nerven ontstonden. De nerven van deze bladeren
stierven plaatselijk onder bruinkleuring af. Plaatselijk ontstonden op
de stengels en bladstelen eveneens bruine necrotische vlekjes. Het
ziekteproces schreed in opwaartsche richting voort. Talrijke oudere
bladeren waren geheel afgestorven, terwijl het topgedeelte van de
plant er nog normaal uitzag. De zieke bladeren waren nu zeer donker,
en koper- of bronsachtig verkleurd. Het bladmoeswas omhooggewelfd,
terwijl de blaadjes en het heele blad zich min of meer omlaag kromden. De planten voelden slap aan en verwelkten vrij spoedig bij warm
weer.
Bij afwezigheid van phosphor stierven slechts enkele blaadjes
vroegtijdig af, soms op de halve hoogte van de plant. Gewoonlijk bleef

Fig. 6

spp

Fig. 7
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de afsterving beperkt tot verdorring van bladpunt en bladranden van
enkele blaadjes. Overigens washet ziektebeeld zooalsreeds beschreven
is bij de vorige proef (Fig. 6, pot 10).
Bij afwezigheid van stikstof bleven deplanten zeer kleinen kleurden
zich eerst vrij gelijkmatig lichtgroen en vervolgens geelgroen tot
geel, het sterkst bij de oudste bladen (Fig. 6, pot 15).
Bij de volledige bemesting (Fig. 6,pot 2),werden deplanten gemiddeld 45,6 cm hoog, bij afwezigheid van kalium 33,8cm,bij afwezigheid
van phosphor 37,3 cm en bij afwezigheid van stikstof 15,9 cm.
De knollen bleken bij de serie zonder kalium geen necrotische verschijnselen onder den schil te vertoonen.
Anatomisch onderzoek
De planten van proef 1 werden op de volgende wijze anatomisch
onderzocht.
Coupes werden gemaakt door het midden van het eerste (laagste)
en het negende internodium. Met het teekenprisma van AÊBE werden hiervan teekeningen gemaakt, waarbij schematisch de verschillende weefsels werden aangegeven, zooals is weergegeven in fig. 8.
Vervolgens werden deoppervlakten der verschillende weefsels gemeten
met een planimeter. Deze oppervlakten werden uitgedrukt in procenten van het totale oppervlak van de stengeldoorsnede, waarna
voor elke bemesting het gemiddelde percentage werd berekend.
Achtereenvolgens werden gemeten de oppervlakten van het merggedeelte (tezamen met de binnenste phloëem- en sclerenchymbundels,
voor het gemak aangeduid door mergoppervlak), van het xyleem, het
collenchym, de subepidermia, de epidermis en het gedeelte tusschen xyleemencollenchym,gemakshalveaangeduid metschorsoppervlak.In dit
laatste gedeelte zijn het buitenste phloëem, het cambium en de buitenste sclerenchymweefsels begrepen. Verreweg het grootste gedeelte
van het merg- en schorsoppervlak wordt ingenomen door merg- en
schorsparenchym. Ongeveer 4 tot 16% van het mergoppervlak wordt
ingenomen door het binnenste phloëem en wel deste meernaar den top
van de plant toe. Uitgedrukt in procenten van het oppervlak der
stengeldoorsnede neemt het binnenste phloëem van het Ie naar het
9e internodium gemiddeld van ± 1,3 tot + 3,1%toe. Het buitenste
phloëem beslaat ongeveerl2—17% van het schorsoppervlak, eveneens
des te meer naar den top van deplanttoe.Uitgedrukt inprocenten van
hetoppervlakderstengeldoorsnedeneemthetbuitenstephloëemvan het
Ie tot het 9einternodium;gemiddeld toe van 3,5 tot 4%.Aanden voet
vandeplantnemendebinnenstesclerenchymbundels ± 1—1,5%invan
het mergoppervlak en i 0,35tot 0,4% van het oppervlak der stengeldoorsnede;de buitenste sclerenchymbundels beslaan aan den voet van
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de plant 2,5—3% vanhetschorsoppervlak en 0,6—0,7% van het
oppervlak derstengeldoorsnede. Naar dentopvandeplant nemen
deze percentages af. Hetoppervlak vanhetcambium werd nietgemeten, doch dit neemt uitdenaard der zaak slechts eenzeer klein
percentage vanhetschorsoppervlak in.
In tabel IVisdeinvloed vanK, P e n N o p deweefselvorming overzichtelijk weergegeven.
TABEL IV
Invloed van K, P en N op de weefselvorming bij de aardappelplant waarbij de weefseloppervlakten
zijn uitgedrukt in procenten van het oppervlak der stengeldoorsnede op de plaats van onderzoek

Bemesting

Internodium

KPN
KPN
K P

M /
g e e n N

\ KP

geen

P

g e e n K

geen
KPN

\ K N
ƒ PN
\ PN

f°

1
\

Q

Ie
9e
Ie
9e
Ie
9e
Ie
9e
Ie
5e
9e

Mergoppervlak

Schorsoppervlak

%

0/

29,57 ±2,97
45,53 ±0,90
19,59 ± 1 , 8 0
45,49 ±1,01
20,50 *)
42,30
22,03 ±2,80
42,15 ±0,55
23,80 ±1,50
39,83 ±1,81
40,80 ± 1 , 4 0

21,53 ± 1 , 1 9
22,97 ±0,55
23,45 ± 0 , 1 9
27,78 ±3,66
21,80
23,80
26,75 ±0,94
24,90 ±0,77
22,60 ± 1 , 5 0
22,85 ±0,79
26,00 ±1,80

/o

Xyleem

Collenchym

Subepidermis

%

0/

0/

/o

/o

34,87 ±2,60
9,98 ±0,81
41,39 ±2,69
3,30 ± 2 , 1 3
44,30
11,80
35,32 ±3,24
10,70 ±0,58
39,20± 1 , 3
16,65 ± 0 , 6
10,85 ± 1 , 0 5

9,77 ± 0 , 8 4
11,03 ± 0 , 2 4
10,17 ± 0 , 4 4
12,88 ±0,08
8,00
9,90
10,30 ±0,48
10,95 ±0,41
10,5 ± 0 , 3 0
12,7 ± 1 , 9 9
10,7 ± 0 , 8 0

4,07 ±0,09

_
5,18 ±0,35

5,4

4,65 ±0,55

4,17 ± 0 , 1 9
5,15 ±0,95

Epidermis +
cuticula

%
3,97 ±0,44
4,45 ±0,28
3,76 ± 1 , 1 0
4,73 ± 0 , 1 5
4,90
5,30
3,63 ±0,37
5,40 ±0,20
3,80 ± 1 , 0 0
4,25 ±0,69
5,15 ±0,75

') Oppervlak stengeldoorsnede zooals deze werd afgelezen op den planimeter.
*) Slechts éénplant onderzocht, daar deoverige drie planten iets eerder waren afgestorven.

Uit de cijfers kunnen, afgezien van debemestingen, de volgende
conclusie's getrokken worden:
Ie Hetmergoppervlak, uitgedrukt inhetoppervlak derstengeldoorsnede, neemt naar den topvandeplant belangrijk toe. Aangezien
het oppervlak vanhetbinnenste phloëem naar den topderplant naar
verhouding veel minder toeneemt, is derelatieve toename van het
mergoppervlak naar dentop van deplant hoofdzakelijk een gevolg
van eenrelatieve toename vanhet mergparenchym.
2e Hetrelatieve schorsoppervlak neemt indemeeste gevallen naar
den topvandeplant eenweinig toe. Eenuitzondering hierop maakt
de serie zonder kalium. Bij3vande4planten die geen K kregen was
het relatieve schorsoppervlak n.l. kleiner bijhet9edanbijheteerste
internodium. Bijdeoverige serie's isderelatieve toename van het
schorsoppervlak naar den topvandeplant in'talgemeen gering, echter gewoonlijk grooter danderelatieve toename van het buitenste
phloëem, zoodat deze toename vanhetschorsoppervlak voornamelijk

Oem. oppervlak
stengeldoorsnede ')
1174
669
512
298
799
587
1024
591
510
486
328

KP

KPN

KN

O

Fig. 8
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een gevolg is van een relatieve toename van het schorsparenchym.
3e Het relatieve oppervlak van het xyleem neemt naar den top
van de plant sterk af. Aangezien de stengel naar den top van de plant
dunner wordt, moet ook het absolute oppervlak van het xyleem in
opwaartsche richting afnemen.
4e Het relatieve oppervlak van het collenchym neemt in opwaartsche richting gewoonlijk iets toe. Mogelijk is er eerst een toename en
vervolgensweereenafname (vergl.5einternodium van delaatste serie).
5e Aan den voet van de oudere plant is geen duidelijke subepidermis te onderscheiden. Waarschijnlijk neemt de relatieve oppervlakte
van de subepidermis in opwaartsche richting toe (vergl. 5een 9e internodium van de laatste serie).
6e Het relatieve oppervlak van epidermis + cuticula neemt naar
den top van de plant toe.
Ten aanzien van de bemestingsinvloed kan worden opgemerkt, dat
bij het eerste internodium het relatieve mergoppervlak het grootst is
bij de volledige bemesting. Het isechter, gezien de vrij groote middelbarefout, nietgeheelzeker, of het verschil met de overige bemestingen
reëel is.
Bij het eerste internodium vinden we een groot relatief schorsoppervlak bij een tekort aan kalium. De conclusie lijkt gerechtvaardigd,
dat het schorsoppervlak aan den voet van de plant naar verhouding
grooter is dan bij volledige bemesting. Bij het 9e internodium is het
verschil echter veel geringer.
Met betrekking tot het xyleem kan worden medegedeeld, dat bij het
eerste internodium relatief veel van dit weefsel aanwezig is bij een
tekort aan stikstof of phosphor en bij de serie die geen stikstof, phosphor en kali ontving. Door het kleine aantal planten, dat per serie
kon worden onderzocht, zijn de middelbare fouten echter zoo groot,
dat het niet geheel zeker is, dat de verschillen met de volledige bemesting vaststaan, hoewel de waarschijnlijkheid groot is, mede wegens
het feit, dat juist deze planten min of meer stijf aanvoelden. Het is
echter merkwaardig, dat bij een tekort aan stikstof het relatieve houtoppervlak geringisbijhet 9einternodium, waaruit volgt, dat het relatieve houtoppervlak naar den top van de plant sterk afneemt bij deze
bemesting, en wel naar verhouding sterker dan bij volledig bemeste
planten.
Een laag relatief collenchymoppervlak vinden we bij een tekort
aan phosphor.
Het grootste relatieve oppervlak voor epidermis + cuticula werd
gevonden bij een tekort!aan kalium bij het 9e internodium. Het verschil met het overeenkomstige oppervlak bij de volledige bemesting
is reëel.

1

1

22

Bij de verschillend bemeste planten werd de diameter van een groot
aantal cellen en weefsels bepaald op verschillende hoogte van den
stengel, en met elkaar vergeleken. De diameter der cellen bleek voor
een bepaald weefsel reeds in dezelfde plant sterk te kunnen varieeren.
Zoo bleek o.a. bij meting van een groot aantal epidermiscellen, hoorend bij het Ie, 5een 9einternodium, uitgevoerd bij een drietal planten, het gemiddelde product van lengte X breedte van deze cellen bij
het Ie internodium te bedragen 988 n%,bij het 5e internodium 695 fi2
en bij het 9e internodium 502 /**.Bij deze planten varieerde de lengte
der epidermiscellen bij deze drie internodia resp. tusschen 9 en 64 fi,
8 en 60 p, 7 en 40 /JL, terwijl de breedte resp. varieerde tusschen 8 en
56fi, 5 en 36(i, 9 en 32fi. Deze cijfers worden hier slechts medegedeeld om te demonstreeren hoe sterk de celgrootte, zelfs bij een vrij
homogeen weefsel als de epidermis, kan varieeren, waaruit volgt, dat
het in velegevallen zeer lastig zalzijn uit te maken, hoe deinvloed van
de bemesting isgeweest op de ontwikkeling van bepaalde cellen.
Bij de verschillende weefselsoorten is de variatie in celgrootte ook
verschillend. In het algemeen gaat het welop, dat wanneer een weefsel
zich goed ontwikkeld heeft, de gemiddelde celinhoud ook grooter is,
hetgeen b.v. het geval is met het merg- en schorsparenchym en met
het xyleem.
Bij het onderzoek is b.v. gebleken, dat bij de volledige bemesting
de diameter der mergparenchymcellen tusschen het le en 9e internodium gewoonlijk bleek te schommelen tusschen 20 en 300 (i, bij de
onbemeste serie daarentegen tusschen 20 en 200 (i. Een tekort aan
stikstof gaat samen met een kleinere diameter der parenchymcellen,
eenzijdige stikstofbemesting blijkt het tegengestelde effect te bewerkstelligen. Een tekort aan stikstof en (of) phosphor en een tekort aan
stikstof, kalienphosphor bleek dehoutvorming in den stengelin dezen
zin te bevorderen, dat er spoediger een aaneengesloten xyleemring
ontstond, dan bij een volledige bemesting of bij een eenzijdige stikstofgift. Een eenzijdige kalibemesting had eveneens ten gevolge, dat
de xyleemring spoediger gevormd werd. Bij een volledige bemesting is
de diameter der houtvaten gemiddeld echter grooter dan bij de onbemeste serie en bij stikstof-armoede. Bij een eenzijdige kalibemesting
bleek de vezelvorming zeer goed te zijn tot in het 9e internodium.
De vezels zijn opvallend talrijk in aantal bij deze bemesting,vergeleken bij de volledige bemesting. Bij afwezigheid van kalium is de
vezelvorming zeer slecht.
Bij de kasproef met glaszand ontstonden bij sterk tekort aan kali
necrotische gedeelten op den stengel.Tig. 7, B geeft een doorsnede van
een stengel weer op een dergelijke plaats van aantasting. Cuticula
en epidermis (ep) zijn plaatselijk geheel afgestorven en donkergekleurd. Voor talrijke collenchymcellen (col) geldt hetzelfde. In het
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schorsparenchym vindt mjen eveneens plaatselijk afgestorven cellen
(bij sp), terwijl in talrijke cellen deelwandjes ontstaan zijn, welke
evenwijdig loopen aan den stengelomtrek.
Fig. 7, A stelt een dwarse doorsnede voor van een sterk ziek blad
van dezelfde plant. Afgestorven cellen vindt men in het pallissadeparenchym (pp) en sponsparenchym (spp). In de aangetaste hoofdnerf
zijn eveneens verschillende weefsels gedegenereerd, o.a. cuticula (bij
cu), epidermis (bij ep), subepidermis (bij sep), schorsparenchym (bij
sp), phloëem (bij ph) en xyleem (bij xy).
Bespreking derresultaten
De verschijnselen diein het loof optreden bij een tekort aan K, P of
N, komen overeen met debeschrijvingen die door andere onderzoekers
zijn gegeven. Duidelijk bljjkt echter, dat de karakteristieke symptomen beïnvloed worden door de verhouding waarin K, P enN onderling
aanwezig zijn. Deverschijnselen komen deste beter tot uiting naarmate
de overige voedingsomstatndigheden gunstig zijn.
Een tekort aan een dezer elementen doet zich relatief sterker gelden bij de wortel- en knolvorming dan bij de productie van het bovengrondsche materiaal. De ontwikkeling van het wortelstelsel en de
oppervlakte der blaadjes worden vooral door phosphor gunstig beinvloed. Bij de kasproef ißde groei van het bovengrondsche materiaal
vooral achter gebleven b^j een tekort aan stikstof.
Ten aanzien van het anatomische onderzoek kan worden opgemerkt, dat de toename van het relatieve oppervlak van een bepaald
weefsel naar den top van de plant natuurlijk niet beteekent, dat het
werkelijke oppervlak ook toeneemt. Drukken we b.v. het mergoppervlak, dat bij het 9e internodium hoort, uit in procenten van het
oppervlak van de stengeldoorsnede bij het Ie internodium, dan vinden
we steeds een kleinere waarde dan het mergpercentage dat bij het
Ie internodium hoort. Hetzelfde geldt ook voor de overige weefsels.
Dit is het gevolg van het feit, dat bij de onderzochte planten de diameter van den stengel tyjj het 9e internodium kleiner is dan bij het
eerste. Zoo beteekent de;toename van het relatieve oppervlak van de
epidermis naar den top Van de plant ook niet, dat de epidermis naar
boven dikker wordt, of dat de epidermiscellen een grooteren inhoud
hebben bij de hooger gßlegen internodiën. Zooals we boven zagen is
het tegendeel het geval.
Bij het nagaan van den invloed van de bemesting op de celgrootte
en weefselvorming moetxekeninggehouden worden met de omstandigheid, dat het tekort aan een element in de plant zich niet overal in
gelijke mate zal doen gelden. Bij een tekort aan kalium b.v. zal het
topgedeelte van de plant vooreerst weinig te lijden hebben, doordat
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het kalium zich uit de oudere deelen n a a r de jongere deelen verplaatst.
Ook k a n het tekort aan een element zich b.v. pas op later stadium
doen gelden, wanneer een zekere reserve aanwezig is in het groeisubstraat. De eerstaangelegde weefsels zullen d a n normaal gebouwd
kunnen zijn in tegenstelling met de later aangelegde. Daarom is h e t
gewenscht bij een dergelijk onderzoek de planten op verschillende
hoogte te onderzoeken.
Bij een dergelijk onderzoek is het ook v a n belang de planten t e kweeken bij gelijke vochtigheid, daar de structuur v a n de plant duidelijk
beïnvloed wordt door het vochtgehalte v a n het groeimilieu (VON B R B H MER, 1924, PENFOTXND, 1931, met verschillende literatuuropgaven).
Aan deze voorwaarde is bij deze proef voldaan. H e t feit, d a t aardappelplanten m e t een duidelijk t e k o r t aan kalium slappe stengels
hebben, moet voor een belangrijk deel het gevolg zijn v a n de slecht e vezelontwikkeling. Vergelijken we in tabel IV de relatieve weefseloppervlakten hoorend bij een tekort aan kali met de overeenkomstige,
hoorend bij de volledige bemesting, d a n blijken deze in de meeste
gevallen (mergoppervlak v a n h e t I e internodium en schorsoppervlak
v a n het 9e internodium uitgezonderd) niet veel uiteen te loopen,
hetgeen mede een aanwijzing er voor is, d a t de sterkte der stengels
hier voor een belangrijk deel door de vezels zal worden bepaald.
Voor een ander deel is de mindere stevigheid een gevolg v a n het feit,
d a t de planten bij een tekort aan kalium spoediger verwelken d a n
bij volledige bemesting. Overigens is de slechte vezelontwikkeling bij
een tekort aan kalium in overeenstemming met hetgeen ook bij andere planten werd gevonden (vergl. voor literatuur SCHMAUFUSS, 1936).

HOOFDSTUK IV

CALCIUM
§ 1. LITERATUUROVERZICHT
Zoowel inde plant alsindengrond is de functie v a nhet calcium zeer veelzijdig. Samenvattend k a n hierover h e tvolgende worden medegedeeld. I nden
grond is h e tCavan essentieel belang voor den verzadigingstoestand v a n h e t
adsorptiecomplex, dereactie (ABBHENIUS, 1926, MEVITTS, 1927),de kalktoestand,
de structuur v a ndengrond (luchtvoorziening,waterhuishouding, temperatuur),
de ontwikkeling van demicroflora en alleswat hiermee samenhangt, o.a.stikstofbinding u i t de l u c h t ( A S H B Y , 1907, H O P K I N S , 1910, H O F F M A N N en H A M M E B ,

1910, CHBISTENSEN en LABSÜN, 1911, G A I N E Y , 1923), nitrificatie en denitrificatie ( L Y O N en BIZZELL, 1918, M I L L E B , 1914, B E A B , 1917), m.a.w. de stikstof-

voorziening vande plant. Verder ishet calcium v a ninvloed opde uitwisseling,
resp. vastlegging v a n verschillende andere elementen. Wij denken b.v.aande
uitwisseling der basen ( K E I X E Y en B B O W N , 1925, STEPHANSON, 1928)a a n d e
verbindingen m e t phosphaten ( T E A K L E , 1927, STEPHANSON, 1928) a a n den

invloed opdeopname v a n verschillende elementen, b.v.kalium (EHBENBEBG,
1919), ijzer ( G I L E en CABBE*O, 1916, lit.: V A N G E N N E P , 1936), m a n g a a n ( G E BEBT en Mo. L E A N , 1928; M A N N , 1930) en borium ( W A B I N G T O N , 1934; ABATTT-

BOWA, 1936; BBIOTJX en J o i n s , 1936; BOBKO, c.s., 1937)enz., verder a a nh e t

antagonisme, d a t tusschen Ca en andere elementen bestaat ( W O L F , 1864;
LOEW, 1892;LIPMAN, 1916). Voor debinding derzuurresten in den grond i s
het Cavan zeer groot belang.
I n de plant ishet Cab.v.v a n beteekenis voor deverhouding van basent o t
zuren, waardoor o.a. de reactie v a nhet celvocht beïnvloed zalworden. Volgens
verschillende onderzoekers iscalcium noodig om zuren indeplant t e neutraliseeren, vandaar h e tontstaan v a ncalciumoxalaat (BBUCH, 1901; AMAB, 1904;
YEBMAKOV, 1905;P A B K E B e n TBTJOG, 1920). I n d e plant zouCavoorts noodig
zijnvoor de vorming van den eelwand (BOEHM, 1 8 7 5 ; M A N G I N , 1891-1893; H A N STEEN-CBANNEB, 1910; T a m , 1922)env a n invloed zijn op de permeabiliteitv a n
den eelwand (HANSTEEN-CBANNEB, 1922;MEVITTS, 1927). Afwezigheid vanCa
inhet groeisubstraat heeft eenverstoring van het transport derkoolhydraten t e n
gevolge (BOEHM, 1875; L I E » E N B E R G , 1881), waardoor ophooping v a n zetmeel
kan plaats vinden; d i tk a ni n verband gebracht worden met veranderde permeabiliteit vandeneelwand,en/of met verstoring vande werking der enzymen
als gevolg v a n ophooping v$D.organische zuren (GBOOM, 1896;BBTTCH, 1902).
Waarschijnlijk is h e tCainjde plant ookv a ninvloed op destructuur v a n
de biocolloïden en zullen iixde plant dezelfde wetten v a n antagonisme gelden als in dengrond. Volgens HANSTEEN-CBANNEB (1910, 1922) moet d e
gunstige werking v a nCa gezocht worden in de reactie's die zich afspelen
aan deoppervlakte der cellejn; deze zienswijze s t a a t integenstelling t o tdie v a n
L O E W (1931),die dewerking v a n h e tcalcium wil betrekken t o tdencelkern.
L O E W (1892) schrijft de symptomen, diebij eentekort a a n calcium optreden
toe a a n magnesiumvergiftiging. D a tsommige ziekteverschijnselen, dieop kalk-
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arme gronden optreden niet altijd verergerd worden door een magnesiumgift, blijkt wel uit het feit, d a t de Hooghalensche ziekte voor een belangrijk
deel door magnesium k a n worden genezen (VAN I TALLIE, 1935,1936, 1937,a;
S T I E L T J E S , 1937).

D a t calcium noodig isvoor den opbouw v a ndeplant is reeds door D E SAUSSURE aangetoond in 1804. Gewoonlijk zijn de onderzoekers het er over eens,
d a t groeistagnatie optreedt en d a t de wortelgroei slecht is bij afwezigheid v a n
kalk. E r worden weinig zijwortels gevormd, die gewoonlijk kort blijven, bruine
toppen krijgen en daarna vaak geheel bruin worden en kunnen verslijmen. I n
verschillende gevallen werd een verkleuring der bladeren waargenomen, die
aan vergiftiging deed denken, en werden vlekken opde bladeren geconstateerd,
b.v. bij Phaseolua multiflorus (MEBKENSCHLAGER, 1927), bij boekweit en erwten
(DOBNEB-NOBBE, 1882) en appelboomen (THOMAS, 1936). Bij suikerriet uit
een tekort aan Ca zich volgens MABTIN (1934,o) als vlekken op de oudere
bladeren. I n andere gevallen n a m menwaar, d a t de planten lichtgeel t o t geelachtig v a n kleur en min of meer slap werden, b.v.bij boon en erwt ('s JACOB,
1927).
Andere onderzoekers merkten bepaalde ziekteverschijnselen op in het t o p gedeelte v a ndeplant, o.a. STOHMANN (1862) bij maïs, R E E D en H A A S (1923) en
H A A S (1932) bij citrus, Mc. M U B T B E Y (1929, 1933) bij t a b a k , NIGHTINGALE C.S.
(1931) en LÖHNIS (1937,6) bij t o m a a t , ZATTLEB (1934) bij hop, V A N SCHBEVEN

bij de aardappelplant (1934,6) enbijde biet (1938,c).WABTHEADI (1911) brengt
het optreden der eerste verschijnselen in dent o p v a n de plant, in verband met
de omstandigheid, d a t het Ca-ion zich moeilijk in de plant verplaatst wanneer
het eenmaal is vastgelegd.
Wegensdeveelzijdigheid derfunctie vanhetcalcium k a ndeplantengroei zeer
verschillend worden beïnvloed door dit element. Tengevolge van een tekort
a a n Ca k a n b.v.dep H zoodanig dalen, d a t de groei v a n deplant t e wenschen
over laat, hetgeen t o t uiting kan komen in een slechtere wortelontwikkeling
en kleinere opbrengst van het gewas (A).Ookis het mogelijk, d a t er een zoodanige wanverhouding ontstaat tusschen de verschillende ionen, d a t de voorwaarden in het leven worden geroepen voor het optreden v a n Hooghalensche
ziekte (B).Eveneens k a n door een tekort a a n Cade ontwikkeling der microflora zoo achterlijk zijn, d a t b.v. de nitrificatieprocessen in een t e langzaam
tempo, of onvolledig plaats vinden, waardoor de groei v a n de plant nadeelig
kan worden beïnvloed (C).Ten slotte k a n het voorkomen, d a t het tekort aan
opneembaar Ca zoo groot is,d a t deplant bepaalde gebreksverschijnselen gaat
vertoonen (D).
Het geval (D) zal vooral voor moeten komen, wanneer de overige groeivoorwaarden gunstig zijn, of bij aanwezigheid v a nfactoren, diede kalkopname
tegengaan. H e t zal minder veelvuldig voorkomen dan de gevallen A, B en C,
aangezien waarschijnlijk de meeste cultuurgronden genoeg assimileerbaar Ca
bezitten, om de eigenlijke Ca-behoefte der planten t e dekken.
Toch moeten we de gevallen A, B, C en D duidelijk uit elkaar houden, al
kunnen zij soms gecombineerd voorkomen. I n het algemeen is hier niet genoeg
aandacht aan besteed. Meermalen zijn verschijnselen v a n een tekort aan
calcium bij de plant beschreven, die terug t e voeren zijn op de gevallen A
of B of C, zoodat verschillende onderzoekers t o t verschillende conclusies
komen.
Calcium wordt gewoonlijk niet gegeven alsvoedingsstof, doch meestal omden
zuurgraad en den kalktoestand v a n den grond t e regelen. De hoeveelheid Ca,
die hierbij gegeven wordt is naar verhouding veel grooter d a n die welke door
de planten wordt opgenomen. Door uitspoeling k a n echter veel Ca verloren
gaan.

27
Ten aanzien v a n de eischen van aardappels aan den zuurgraad van den
grond kan worden opgemerkt, dat voor de zand- en dalgronden een p H van
5 à 5J het meest gewenscht is ( D E V E I E S en DECHEBING, 1938). Interessant
is, dat verschillende aardappelrassen verschillende eischen stellen aan de p H
( D E V B I E S , 1934). Zoo bleken de opbrengsten van de variëteit Kampioen op
zand- en dalgronden het hoogst te zijn bij een pH-waarde 4.8, bij de variëteit
Triumph bij een pH-waarde 5.7, terwijl Eigenheimer iets minder scherp bleek
te reageeren, aangezien de groei evengoed was bij p H 5.25 als bij p H 5.75 en
hiertusschen in.
§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Een tekort aan calcium werd zoowel in water- als zandcultures bestudeerd.
Watercultures
Voor de watercultures, werden potten van 600 en 350 cc inhoud
gebruikt. De verschillende bemestingsschema's der watercultures zijn
ondergebracht in tabel 5. Bovendien werd per liter toegevoegd:
MnS0 4 4aq
H3BO3
ZnS0 4 7 aq
Al^SO«), 16 aq
KF
KJ
CuS0 4 5 aq

0,0015 g
0,0008 g
0,0005 g
0,0005 g
0,00025 g
0,00025 g
0,000125 g

TABEL V

Bemestingsschema's

KNO,
MgSO, 7 aq. . .
CaSO, 2 aq. . . .
Ca(H,PO,), 2aq. .
K,HP0 4 . . . .
KaSO,
Fe,(POJ, 8 aq. .
NH.NO, . . . .
NaNO,

der watercultures bij het onderzoek naar den invloed van
Calcium (Zouten in gr. per liter)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,000
0,500

1,000
0,500

0,273
0,800

0,273
0,500
0,500

1,000
0,950

1,000
0,700

1,000
0,950

1,000
0,700

1,000
0,950

1,000
0,700

1,000
0,500
0,500
0,611

1,000
0,500
0,500
0,611

0,280

0,080
0,280

1,000
0,500
0,500
0,611

0,597

0,597

0,280

0,250

0,250

0,250
0,548

0,250
0,548

0,250

0,250

0,250
1,000

0,250

0,080
0,250
0,400
0,250

0,280
0,250
1,000

0,080
0,250
0,400
0,250
1,000

0,250

0,080
0,250
0,400
0,250

2,120

2,120

0,280

Proef 1.
i
De eerste proef werd |met de eerste vijf oplossingen genomen.
Einde Maart werden spruiten van de soort Eersteling met een lengte
van 8—9 cm uitgezet in rijke tuinwaarde; een weeklater werdenzijin

2,120
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de oplossingen overgebracht, nadat de wortels zorgvuldig gereinigd
waren. De groei verliep normaal in de oplossingen 3 en 5. De planten
bereikten hierbij resp. een gemiddelde lengte van 45en 30 cm. De gevormde knollen vertoonden bij deze planten geen andere afwijkingen
dan dat de lenticellen, die zich boven het wateroppervlak bevonden,
abnormaal groot werden.
In de overige oplossingen groeiden de planten aanvankelijk even
goed, doch na twee weken trad groeistagnatie op bij de planten van
de oplossingen 1en 4en na ± 3weken bij de planten van opl. 2. Vergeleken bij de gezonde controleplanten washet wortelstelseleen weinig
lichtbruin gekleurd, terwijl de zijwortels korter en iets dikker waren.
De jonge topblaadjes kleurden zich in de buurt van de periferie lichtgroentot bruin; deverkleurde gedeelten stierven gedeeltelijk of geheel
af. De allerjongste blaadjes bleven samengevouwen en ontplooiden
zich niet. Wegens de aantasting van den bladrand ontwikkelden de
groeiende blaadjes zich niet normaal en kregen zij vaak een gebobbeld
oppervlak. Deafsterving derbladrand begonbij de topblaadjes, meestal bij de bladpunt en schreed van hieruit vaak slechts tot halverwege het blaadje voort. Op deze plaats of iets meer naar de bladpunt
toe, werd debladomtrek vaak ietsingesnoerd. Bijenkele planten liepen
de okselknoppen uit. De topgedeelten van de gevormde zijspruiten
werden op dezelfde wijze aangetast.
In eenverder gevorderd stadium, na 19dagen, stierven de topblaadjes geheel af. De iets lager geplaatste bladeren waren langs de periferie
gedeeltelijk afgestorven en naar boven of beneden gebogen en soms
zeer sterk gewelfd. Op de blaadjes die onmiddellijk hierop volgden,
ontstonden afgestorven vlekken, het sterkst aan de periferie en bij de
bladvoet. Bij een samengesteld blad waren vooral de laagst geplaatste
bladeren sterk bezet met deze necrotische vlekjes. De vlekken ontstonden tusschen de nerven en waren aan beide zijden van het blad te
zien. De bladeren op de halve hoogte en de lager geplaatste bladeren
hadden nog een volkomen normaal uiterlijk. Het wortelstelsel was
lichtbruin gekleurd en slecht ontwikkeld.
In een nog verder gevorderd stadium (na 33dagen) was het stengeluiteinde, tezamen met 4—5 topbladeren, afgestorven, en ontstonden
op de overige bladeren gele vlekken, welke geleidelijk of vrij plotseling overgingen in groen. Sommige blaadjes kleurden zich aan den
onderkant lichtrose tot wijnrood als gevolg van anthocyaanvorming,
het meest intensief openin de buurt van de nerven en aan den bladomtrek. De anthocyaanvorming was het gevolg van het feit, dat de
koolhydraten niet verder werden aangewend tot nieuwe weefselvorming, zoodat zij zich in de bladeren ophoopten. Aan sommige zieke
planten ontwikkelden zich enkele zeer kleine knolletjes, die inwendig
sterke necrotische verschijnselen vertoonden.
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Proef 2.
Om de inwendige knolsymptomen beter te leeren kennen werden
planten in oplossing overgebracht, diereedsknolletjes hadden gevormd.
Voor dit doel werden Eerstelingspruiten van 8—9 cm lengte gedurende resp. 30 tot 38 dagen gekweekt in dilluviaal rivierzand, waaraan
de noodige zouten, doch slechts weinig stikstofverbindingen waren
toegevoegd, om vroege knolvorming in de hand te werken. Gebruikt
werden de oplossingen 6....13 van tabel 5, waarbij verschillende hoeveelheden calciumbijverschillende hoeveelheden stikstofworden gegeven. Voor elke serie.werdenvierpotten aangezetop24Maart. Ofschoon
de planten zich bij aanwezigheid van Ca beter ontwikkelden dan bij
afwezigheid hiervan, namen zij in alle oplossingen slechts weinig toe
in grootte, blijkbaar als gevolg van het feit, dat het bovengrondsche
gedeelte van deze vroege aardappelsoort reeds min of meer was afgerijpt door het kweeken in het stikstofarme zand.
De verschijnselen in het loof, welke boven werden beschreven,
bleven nu uit. De planten, die geen of weinig Ca en de normalehoeveelheid stikstof kregen, waren wel lichter gekleurd dan normaal. Bij
degrooterestikstofgiften wasdekleurvan het loof donkerder. De planten, die weinig of geen Ca en een extra stikstofgift in den vorm van
NaN0 3 ontvingen, vertoonden eenige bladrandsterfte aan de onderste
bladeren. Deze aantasting geleek zeer veel op de experimenteel opgewekte verschijnselen, van keukenzoutovermaat (vergl. Hoofdstuk XI).
De wortels waren in de kalkarme oplossing lichtbruin gekleurd, terwijl
de worteluiteinden vaak waren afgestorven.
De knollen bleken na 42 dagen duidelijk toegenomen te zijn in
grootte. Bij alle serie's, die weinig of geen Ca bevatten, werden inwendige verschijnselen in de knollen waargenomen (Fig. 11,B). Minstens 50% der knollen bleek in deze serie's te zijn aangetast. Meestal
ontstonden roest- tot zwartbruine afgestorven gedeelten in het centrale deel van den knol (of meer bij het navel- of basale knoluiteinde)
binnen den vaatbundelring. Deze necrose begon als een diffuse verkleuring, vaak als een mediane strook, waarin kleine afgestorven gedeelten ontstonden. In vele gevallen vloeide de kleur van het weefsel
m de buurt van grootere afgestorven gedeelten min of meer diffuus
uit als gevolg van het fejt, dat de nabijgelegen cellen arm waren aan
zetmeel.
Een enkele maal warjsn ook plaatselijk in het schorsparenchym
necrotische gebieden aanwezig, doch dit kwam vrij zelden voor. De
knollen waren vaker aangetast bij het naveleinde dan bij het topeinde.
Zoowel in groote als in kleine knollen kwam sterke necrose voor, doch
percentsgewijs waren meer groote knollen aangetast. Bij enkele planten vertoonden alle knollen de verschijnselen, bij de meeste planten
was dit echter slechts mefceen deel der knollen het geval.
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Bij aanwezigheid van veel stikstof was de aantasting over het algemeen sterker dan bij de kleinere stikstofgiften. Bij toediening eener
kleine hoeveelheid calcium kwamen de ziekteverschijnselen bij een
geringer percentage der knollen voor dan bij afwezigheid van calcium.
Waar 0,5gCaS0 4per liter wasgegeven, waren deverschijnselen geheel
afwezig.
De ziekteverschijnselen kwamen zoowel voor bij oplossingen met
een zure als met een neutrale of alcalische reactie aan het einde der
groeiperiode.
Zandcultures
Voor de zandcultures werden potten met 7kg Leerdamsch glaszand
gebruikt. De toegepaste bemestingsschema's zijn vermeld in tabel 6.
TABEL

VI

Bemestingaschema's der zandcultures bij het onderzoek naar den invloed van calciumZouten in grammen per pot (7 kg z

KNO,
MgSO, 7 aq. . . .
CaSO, 2 aq. . . .
Ca(H,POi)a 2 aq. .
K.HPO.
Fe,(PO,) s 8 a q . . .
NH.NO,
. . . .
NaNO,
H.BO,
MnB.O,
. . . .

1

2

3

4

2,00
1,00

2,00
1,00

2,00
1,00

2,00
1,00

-

-

0,56
0,50

0,56
0,50
2,00

-

-

2,00
1,00
- 1,50
0,611 1,222 1,222
0,30
0,50 0,50 0,50

-

-

-

6

2,00
1,00
1,50
1,222

0,50
2,00

.-

7

-

9

10

11

12

13

14

3,00
1,50

3,00
1,50
1,88
1,83

3,00
1,50
1,88
1,83

3,00
1,50
2,50
1,83

3,00
1,50
4,00
1,83

3,00
1,50
6,00
1,83

8

2,00 3,00
1,00 1,50
3,00
1,222 - 2,65
0,50 1,12

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

2,52

-

1,83

-

-

-

-

-

-

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12:

-

-

-

-

-

-

0,100 0,100
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Bij de eerste proef werden de eerste 7 bemestingsschema's gebruikt.
Borium werd hierbij toegediend in den vorm van boorzuur. Bovendien
kreeg elke pot nog de volgende bestanddeelen:
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MnS0 4 4 aq
ALj(S03)4 16 aq
CuS0 4 5 aq
ZnS0 4 7 aq
KJ
KP

1
0,0070 g
0,0050 g
0,0035 g
0,0035 g
0,0006 g
0,0006 g

Bij deeerste proef werdeen deelder potten gevuld met glaszand, dat
gedurende minstens 24 uur behandeld was met geconcentreerd ruw
zoutzuur en vervolgens grondig nagespoeld met leidingwater. Voor
de overige potten van deeerste proef werd onbehandeld zand gebruikt.
De potten werden vochtig gehouden met gedestilleerd water.
Proef 3.
Als proefplant diende de aardappelvariëteit Paul Kruger. Van een
deel der knollen werd een helft gebruikt, terwijl de andere helft in het
veld (zware kleigrond) werd uitgepoot, ter controle op eventueele aanwezigheid van pseudonetnecrose of andere virusziekten.
De knollen waren afkomstig van Dr OORTWIJN BOTJES, en virusvrij
afgeleverd. Zooals steeds bleken zij aan de gestelde eischen te voldoen. In enkele gevallen werden ook zaailingen van de var. Franschen
gebruikt, welke werden roorgekiemd in rijke tuinaarde totdat zij een
lengte van ± 1dm hadden bereikt.
A. Onbehandeld zand. Op 23 Mei werd de proef aangezet.
Bij de bemestingen 1, 4, 5 en 7 (stijgende hoeveelheden Ca, geen
extra N-gift) bleef het loof der planten vrij van opvallende ziekte-verschijnselen, terwijl de grootte der planten onderling ongeveer gelijk
was. Het eenige verschil was, dat de kleur der planten die geen of
weinig kalk hadden ontvangen, iets lichter was dan die der normaal
bemeste.
De planten, die geen calcium en extra stikstof hadden ontvangen,
groeiden aanvankelijk zeer welig, terwijl de bladkleur donkergroen
wasalsgevolgvanstikstofovermaat. Na ± 40dagen ontstonden bij deze planten de eerste ziekteverschijnselen bij de uiterste topblaadjes,
terwijlderestvan deplanterfrisch donkergroen uit zag. Bij de uiterste
topblaadjes ontstond eeïi bleekgroene, smalle strook langs de bladranden, beginnend bij d i bladspits, welke strook bij verderen groei
der plant geleidelijk iets"breederwerd en een weinig voortschreed in de
richting van de bladbasisj, maar meestal beperkt bleef tot de bovenste
bladhelft. Het kwam welvoor, dat debladranden zichbij deze blaadjes
op korten afstand van <Je bladpunt iets insnoerden, terwijl de beide
bladhelften schuitvormigj naar boven gericht waren. Andere blaadjes
bogen de bladpunten en randen omlaag. De wijze van ontplooien hing
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voor een groot deel af van het ontwikkelingsstadium, waarop voor een
dergelijk blad de randaantasting zich het sterkst deed gelden. Had het
blaadje zich juist ontplooid, dan bogen bladpunt en -rand omlaag bij
verdere ontwikkeling van het blad, want de groei in de verkleurde
zone hield spoedig op. Dergelijke bladeren kregen vaak een gebobbeld
oppervlak. Bij de jongste topblaadjes die op later stadium der ziekte
werden aangetast, bleven debladhelften naar boven gericht (Fig. 9,B).
Dit kon reeds enkele dagen na het eerste optreden der randzône het
geval zijn. Bij de bladen in het topgedeelte van de plant wasde afstand
tusschen de zijblaadjes meestal vrij kort, zoodat het samengestelde
blad een gedrongen bouw had (vergl. fig. 9, A). De topblaadjes stierven ongeveer tegelijk met den stengeltop geleidelijk af. Het geheele
topgedeelte ging ten slotte te gronde over een afstand van enkele
«entimeters. Op de bladeren ter halve hoogte ontstonden necrotische
vlekken tusschen de nerven, die vrij scherp begrensd waren en vooral
voorkwamen in de buurt der bladranden. De overige bladeren behielden een gezond uiterlijk.
Bij de planten die 1,5 gram CaS0 4 en overmaat stikstof ontvingen,
traden veel later (26 Juli) eveneens ziekteverschijnselen op, doch deze
bleven beperkt tot de uiterste topblaadjes, waarbij eveneens een verkleurde randzône ontstond als boven beschreven. Bladvlekken traden
hierbij echter niet op.
Bij den oogst op 16Augustus bleken vooral deplanten, diegeen calcium en veel stikstof hadden ontvangen, een groot percentage sterk
aangetaste knollen te bezitten, waarvan het ziektebeeld geheel overeen
kwam met de in watercultuur verkregen verschijnselen. Van de 117
knollen bleken er 103 inwendige necrose te hebben, d.i. 88,5%. Ook
de planten, die bemesting 1 (geen Ca) hadden gekregen en geen opvallende verschijnselen in het loof hadden vertoond, hadden talrijke
knollen metinwendigenecrose.Van de 98 knollen waren 60 aangetast,
d.i. 6 1 % .Bij de planten van serie 4 (vrij weinig Ca) waren 30 van de
55 knollen ziek, d.i. 54%.
Zelfs de knollen der planten, die 1,5 gram CaS0 4 ontvingen, zonder
een extra dosis stikstof, waren niet geheel vrij van ziekteverschijnselen. De aantasting was hier over 't algemeen zwak. Van de 229
knollen bleken 9 te zijn aangetast, d.i. 3,9%. Van de 98knollen der
planten die 1,5 gram CaS0 4 plus een extra dosis stikstof kregen,
waren 12 knollen vrij zwak aangetast, d.i. 12,2%. Ofschoon bij al
deze planten laat optredende doch duidelijke verschijnselen waren
te zien bij de uiterste topblaadjes, bleef knolaantasting bij één der
vier planten achterwege. De aantasting der knollen was bij de overige
drie planten van deze serie lang niet zoo sterk als bij de planten van
serie 1,die geen kalk doch minder stikstof ontvangen hadden; bij deze
laatste traden geen verschijnselen op in het loof, met uitzondering
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van een iets lichtere verkleuring van degeheele plant. Blijkbaar waren
de planten van serie 1 door de minder sterke ontwikkeling van het
bovengrondsche gedeelte in de gelegenheid zooveel kalk uit het onbehandelde zand op te nemen, dat karakteristieke verschijnselen in het
loof achterwege bleven. De symptomen kwamen echter welsterk in de
knollen tot uiting. De planten van serie 7 (grootste kalkgift), produceerden ziektevrije knollen.
B. Met zoutzuur behandeld zand. Hierbij behielden de planten, die
resp. bemesting 4, 5en 7(stijgende hoeveelheden kalk, geen overmaat
stikstof) ontvingen, een normaal uiterlijk.
Het loof der planten van serie 2 (geen kalk en extra stikstofgift)
werd,evenalsbij deplanten, die bij dezelfde bemesting groeiden in onbehandeldzand,ziek,dochreedsnaongeveer 18dagen, m.a.w. ongeveer
22 dagen eerder. Van de 90geproduceerde knollen bleken er 82 inwendige ziekteverschijnselen te hebben, d.i. 91,1%. Bij de planten, die
bemesting 1 (geen kalk) kregen, traden in tegenstelling met de overeenkomstige planten in onbehandeld zand, eveneens ziekteverschijnselen in het loof op. Deze begonnen met een lichtere bladkleur, terwijl
na ongeveer 30 dagen (ongeveer 12 dagen later dan bij de correspondeerende bemesting met extra stikstof) de eerste bladrandsymptomen
in de jonge topblaadjes optraden, spoedig gevolgd door een insterven
van het topgedeelte van de stengels over enkele centimeters en een afsterven der okselknoppen, of/en zijspruiten. Op de bladeren, die
een weinig lager geplaatst waren, ontstonden afgestorven, necrotische
vlekken tusschen de nerven. De lager geplaatste bladeren vertoonden
geen vlekken, doch een enkele maal waren zij min of meer misvormd,
doordat b.v. de eene bladhelft, of beide bladhelften zichnietin gelijke
mate hadden ontwikkeld. Van de 100 geproduceerde knollen waren
er 55 min of meer aangetast, d.i. 55%.
De planten van serie 3 (zeer weinig kalk) vertoonden dezelfde verschijnselen in het loof; doch deze traden iets later op. Van de 44 knollen hadden 17inwendige verschijnselen, d.i. 39%.
Slechts 1 plant werd hg bemesting 4 gekweekt (vrij weinig kalk).
Van de 14 knollen hadden 3 inwendige necrose.
Bij bemesting 5 (meer Ca) bleken 30 van de 64 knollen te zijn aangetast, d.i. 46%.
Bijbemesting 7 (nog meer Ca)traden geeninwendigesymptomen op.
Enkele analysecijfers, die betrekking hebben op het loof van planten, die gekweekt werden in met zoutzuur behandeld zand bij verschillende calcium- en stikstofgiften, zijn vermeld in tabel VII.
Uit de cijfers blijkt, dat door een extra stikstofgift bij de volledige
bemesting de gehalten aan K, Ca, Mg duidelijk lager zijn dan wanneer
minder stikstof aanwezigie,terwijl ergeeninvloedisophet gehalte van
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TABEL

VII

Invloed va/nverschillende calcium- en stikstofgiften op de samenstelling van het loof
De gehalten der elementen zijn uitgedrukt in procenten van de drogestof (1933)

Volledig bemest
Volledig bemest + extra N
Geen calcium
Geen calcium + extra N . .
Weinig calcium
Iets meer calcium

K

Ca

Mg

N

1,34
0,81

1,79
1,37
0,29
0,17
0,57
0,98

0,55
0,45
0,78
0,61
0,71
0,58

1,40
2,01

0,20
0,21

4,67
2,10

0,35
0,24
0,24

2,98
2,80
1,67

P.Hetstikstofgehalte isduidelijktoegenomen. EengeringeCa-gift heeft
een laag gehalte aan Caten gevolge.Zeer duidelijk isopte merken, dat
een laag Ca-gehalte samengaat met een hoog gehalte aan de overige
basen en eveneens met een hooger gehalte aan stikstof.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de verschijnselen in loof en
knol in het behandelde zand bij gelijke bemesting sterker optraden dan
in het onbehandelde zand. Bij oogenschijnlijk gezonde planten kunnen
de knollen toch voor een belangrijk percentage zijn aangetast. Omgekeerd kan het voorkomen, dat de verschijnselen in het topgedeelte
aanwezig zijn, terwijl zij zich in de knollen zwak of in het geheel niet
uiten (Serie 6, onbehandeld zand). Dit kan het geval zijn wanneer de
loofsymptomen laat optreden en beperkt blijven tot de jonge blaadjes.
Een extra stikstofbemesting heeft het ziektebeeld in loof en knollen
verergerd. Het loof was indit gevaldonkergroen met uitzondering van
de lichter gekleurde randzône bij de topbladeren. Bij een meer beperkte stikstofgift was de plant lichter van kleur. Typisch is de aantasting der topblaadjes, waarbij een randzône (die zich gewoonlijk
uitstrekt van de bladpunt tot halverwege den bladomtrek) zich eerst
lichter kleurt en vervolgens afsterft. Ook de bladpunten kunnen dan
verdorren.
Proef 4.
Bij een vierde proef werden de bemestingsschema's 8—14van tabel
VI toegepast. De bemesting was ruimer dan bij proef 3, terwijl
het borium gegeven was in den vorm van mangaanboraat, serie 10
uitgezonderd. Bovendien kregen de potten nog de bestanddeelen, die
vermeld zijn op pag. 31 en wel in dezelfde hoeveelheid.
Bij alle potten was het zand behandeld met sterk zoutzuur. Verschijnselenvaneentekortaancalciumtradeninhetloofjalleen opbijserie
8 (geen Ca)en welin zoohevige mate, dat debeide planten vroegtijdig
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afstierven. Bij de overige planten traden geen verschijnselen van een
tekort aan calcium in het loof op.
Bij serie 9(weinig Ca)waren 47van de 80knollen inwendig ziek, d.i.
± 5 9 % . Bijserie 10en 11 (iets grootere hoeveelheden calcium) was dit
met 66 der 116 knollen het geval, d.i. ± 57%. Bij serie 12 waren 3
van de 22knollen inwendig ziek, d.i. 13,5%. Bij de grootere Ca-giften
waren alle knollen gezond. In tabel VIII zijn de opbrengsten van het
versehe materiaal vermeld.
TABEL VIII

Invloed van een stijgende calciurngift op de opbrengsten aan versch materiaal
en op het aantal gevormde knollen

Serie

8
9
10
11
12
13
14

Gemid.
Ioofgew.
gr.

Gemid.
knolgevr.
gr.

Gemid.
Oemid.
Oemid.
wortelgew. stoloongew. plantgew.
gr.
gr.
gr.

Aantal
knollen

Gem. gew.
per knol
gr.

6,25
5,28
7,14
1,30
1,00
1,37

40
22
36
11
8
9-10

2,43
3,26
2,01
10,48
14,16
11,09

-l)
96,33
99,18
104,21
67,10
73,79
76,11

97,03
71,71
72,35
115,26
113,30
105,42

31,66
20,43
18,39
15,70
12,95
9,69

231,27
196,60
202,09
199,36
201,04
192,59

') Planten zijn vroegtijdig afgestorven.

De opbrengsten van serie 8 werden niet bepaald, daar de planten
van deze serie vroegtijdig waren afgestorven. Aangezien deze planten
zeer klein bleven, moeten de opbrengsten eveneens zeer klein zijn
geweest.
De kleine hoeveelheid calcium, welke bij serie 9 gegeven werd in
den vorm van Ca(H2P04)2 2 aq, had reeds ten gevolge, dat er een
normaal plantgewicht werd verkregen. Het plantgewicht is bij deze
serie zelfs hooger dan bij de overige, doch wegens het geringe aantal
planten staat het niet vaist, dat de verschillen met de overige serie's
reëel zijn. Bij de overige serie's loopen de plantgewichten weinig uiteen.
De grootere calciumgiften bij serie 12, 13 en 14 hebben het loofgewicht merkbaar gedrukt, terwijl het knolgewicht is toegenomen. Het
wortelgewicht neemt geleidelijk af bij de grootere CaS04-giften, waarschijnlijk tengevolge van den invloed van het S0 4 "-ion.
Opvallend is, dat bij deiserie's 9, 10en 11het aantal knollen grooter
is dan bij serie's, die meer Ca ontvangen hebben.
Een grooter aantal knollen gaat gepaard met een grooter stoloongewicht en met een lager gemiddeld gewicht der individueele knollen.
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Het gemiddelde gewicht per knol isbijde3 hoogste calciumgiften belangrijk grooter dan bij deoverige serie's. x)
In tabel I X zijn dedrogestof-gehalten der planten ende opbrengsten aandroog materiaal vermeld.
TABEL I X
Invloed

03

9
10
11
12
13
14

van een stijgende

CaSO^-gift in zandcultures op de drogestofgehalten
opbrengsten aan droog
materiaal

Drogestofgeh.
loof

Drogestofgeh.
knollen

Drogestofgeh.
wortels

Drogestofgeh.
plant

Loof

%

0/

0/

/o

/o

/o

g

g

g

g

16,92
21,36
20,71
19,97
19,07
19,15

12,53
25,29
22,76
17,64
18,94
18,85

14,61
17,77
16,25
19,60
17,35
17,47

12,483
13,508
12,505
13,029
10,644
11,390

16,420
15,317
14,483
23,016
21,604
20,186

3,968
5,167
4,185
2,770
2,453
1,827

32,871
33,992
31,673
38,815
34,701
33,403

12,96
13,62
12,00
19,42
14,42
14,97

Knollen Wortels

Plant
zonder
stoloon

Aantal
knollen

en

Oem.
gewicht
per
knol
g

40
22
36
11
8
9-10

0,411
0,696
0,416
2,092
2,701
2,019

De drogestofgehalten vanhet loof zijn bijdeverschillende serie's
vrij onregelmatig. Opvallend ishet hooge gehalte bij serie 12.Bij de
hooge Ca-giften (serie 12, 13,14)zijn degehalten aan drogestof hooger
dan bij dedrie overige serie's. Metbetrekking tot knollen en wortels
geldt eerder het tegenovergestelde. Het laagste drogestofgehalte van
de geheele plant (zonder stoloon) treft menaanbijdekleinste Ca-gift
(serie 9).Hoewel bij deze serie het versehe plantgewicht het hoogste
was van alle serie's, blijkt hetgrootste droge plantgewicht voor te
komen bijserie12.
Anatomischonderzoek
In dejongste wortels traden bij een tekort aancalcium indewatercultures gedegenereerde cellen op inhet worteleinde inde nabijheid
van hetwortelmutsje, eninhetschorsparenchym, vaak hetsterkst in
de buurt vaneenwortelvertakking (fig.10, A).Bijverdere aantasting
gaat hetgeheele worteleinde tegronde eneveneens de hooger gelegen
schorsparenchymcellen. Bijnog verdere aantasting sterven deoverige
weefsels eveneensaf.
De beginverschijnselen in het stengeluiteinde kwamen in watercultuur heteerst tot uiting ineen plaatselijke degeneratie vanbladmoescellen in de jonge in aanleg zijnde blaadjes der eindknoppen
x
) Ook bij de serie's 1-7 (Proef 3B) was h e t reeds opgevallen, d a t bij de
kleine Ca-giften h e t a a n t a l knollen per p l a n t duidelijk grooter was d a n bij de
grootere Ca-giften.
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n a a m „mergnecrose" ( V A N S C H R E V E N , 1934, b).De afgestorven gedeelt e n in den knol komen n.l. in hoofdzaak in het merggedeelte voor.
I n verband met den uiteenloopenden vorm van het merg bij verschillende variëteiten, kan het ziektebeeld eenigszins varieeren. Zoo vermeldt SCHWARZ, d a t twee bruine strooken ter weerszijden van een
donkergekleurde mediane strook optreden. Deze twee bruine strooken
liggen eveneens binnen den vaatbundelring en zijn gewoonlijk korter
dan de mediane strook. Dergelijke necrotische zijstrepen werden in
sommige gevallen eveneens door mij waargenomen (Fig. I I A , knollen
C en D). Zij vormen zich in de parenchymatische verbindingen van het
centrale merg met de oogen.
Bij het doorsnijden maken de zieke knollen min of meer een krakend
geluid envertoonen zijvrij spoedigeensterketyrosinase-tyrosine reactie.
Dit is ook het geval met de door SCHWARZ beschreven aardappelziekte,
een feit, waarop W E S T E R D I J K (1916) reeds eerder gewezen heeft.
SCHWARZ vermeldt, d a t de zieke knollen ontstaan aan oogenschijnlijk
gezonde planten. Dit is in overeenstemming met het feit, d a t mergnecrose in water- en zandcultuur eveneens kan optreden bij planten,
die oogenschijnlijk geen afwijkingen aan het loof doen zien.
I n Holland werd mergnecrose o.a. ook geconstateerd bij de var.
Roode Star op een proefveld van den heer L A N K W A R D E N bij Hellendoorn (vergl. V A N S C H R E V E N , 1935, b).
Naar aanleiding v a n mijn in 1934 gepubliceerd artikel over mergnecrose ( V A N S C H R E V E N , 1934, b), heeft M U L L E R (1935/36) proeven uitgewerkt, die in de jaren 1918—1921 door B O N G E R S werden genomen
op de Karohoogvlakte op Sumatra's Oostkust, waar de ziekte zeer
veelvuldig voorkomt. B O N G E R S nam proeven, waarbij o.a. ook een
bemesting met kalk werd toegediend naar aanleiding van het feit,
d a t de terreinen waar de ziekte voorkomt, zeer arm zijn aan kalk en
M A Y E R (1903) in Europa een duidelijk verband tusschen het kalkgehalte v a n den bodem en het optreden v a n „kringerigheid" h a d gevonden. Bij deze proeven van B O N G E R S kon worden vastgesteld, dat de
ziekte door een toediening van kalk en kalkhoudende meststoffen
practisch t o t verdwijnen te brengen is. Deze proeven werden echter
niet gepubliceerd, wel vermeldt V A N ROSSTTM (1920/21) in de „Jaaroverzichten van de veldproeven" de verslagen v a n zes van de zeven
proeven.
SCHWARZ haalt terloops de proeven van B O N G E R S aan. Zij vermeldt
eveneens, d a t door V A N L I J N D E N in den Tenger proeven met kalk
genomen zijn, waarbij 50 kg per ha een negatief resultaat had opgeleverd. Zij deelt mede, d a t t e n aanzien v a n de oorzaak der ziekte niets
bekend is. Wel was met zekerheid aan te nemen, d a t de toestand van
den grond en de bemesting van groot belang zouden zijn voor het optreden v a n de ziekte.
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Uit het feit, dat de ziekte door B O N G E R S kon worden tegengegaan
met een kalkbemesting mooht trouwens nog niet worden geconcludeerd, d a t de oorzaak der ziekte een tekort aan kalk in de plant zou
zijn. Bij de literatuurbespreking is reeds uiteengezet, d a t een tekort
aan kalk in den grond zeer uiteenloopende gevolgen k a n hebben. Ook
in Zuid-Afrika is als „binnevlek" een aardappelknolziekte beschreven
door V A K D E R P L A N K (1933) . Door een gift van „1000—2000 l b . kalk
per halfmorg" k a n de ziekte op zandige gronden afdoende bestreden
worden. Ook thomasslakkenmeel en superphosphaat oefenen een gunstige werking uit. I n Indië heeft men opgemerkt, d a t de ziekte in sommige seizoenen veel schade aanricht en in andere niet of weinig optreedt. Men weet echter volgens M U L L E R niet welke klimaatsfactoren
voor de verschillen in mate v a n aantasting verantwoordelijk zijn.
Uit waarnemingen, die door mij verricht zijn bij suiker- en voederbieten (1938, c) is gebleken, d a t de verschijnselen van kalkhonger in
het loof zich in ons land bij deze planten vooral sterk in een periode v a n
vrij langdurige droogte kunnen openbaren en na een regenperiode
soms weer kunnen verdwijnen. Waarschijnlijk staat dit in verband
met minder goede verplaatsingsmogelijkheden van het Ca-ion in den
grond bij langdurige droogte. Mogelijk is ook bij mergnecrose een dergelijk verband tusschen m a t e v a n optreden en regenval t e vinden.
Bekend is, dat bekalking de aantasting v a n aardappelschurft in de
hand werkt. De boeren zien daarom v a a k tegen een bekalking op. Een
gedeeltelijke bekalking met gips verdient dan ook aanbeveling, om het
gevaar van schurft-aantasting zoo gering mogelijk te maken. Gips
verandert de reactie v a n den grond niet aanzienlijk en is bovendien
beter oplosbaar dan de meer gebruikelijke kalkverbindingen. Voor een
vergelijking v a n mergnecrose met andere aardappelziekten, die inwendige verschijnselen in de knollen teweeg brengen, t.w. „kringerigheid, „pseudo-netnecrose", „netnecrose", „bacterieele vlekkenziekte",
en „holle knollen" k a n verwezen worden naar de publicaties van
QTTANJERC.S. (1929), M T J L L B R ( 1 9 3 5 — 1 9 3 6 ) en V A N SCHREVEN (1934, b)
Met uitzondering v a n netnecrose zijn al deze ziekten door verschijnselen in de knollen gekenmerkt, terwijl het loof er oogenschijnlijk
normaal uitziet.
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HOOFDSTUK V

MAGNESIUM
§ 1. LITERATUUROVERZICHT
Verschillende onderzoekers namen chlorotische verschijnselen waar bijeen
tekort a a n magnesium, o.a. G A B N E B C.S. (1923, 1930) bij t a b a k , R E E D en H A A S

(1924) bijcitrus, Moss c.s.(1927) bijtabak, J O N E S (1929) bij maïs, VAN SCHBEVEN (19356) bijaardappels enbij suikerbieten (1938c), ROLAND (1937) bij suikerbieten.
Gewoonlijk uitdechlorose zich heteerst enhetsterkst bijdeoudste bladeren
en komt ze t o t uiting als bleekgroene, lichtgele of nagenoeg witte gedeelten
tusschen de nerven, veelal het sterkst bij de bladpunt en in de randzône der
bladeren. De gedeelten, die het verst van de nerven gelegen zijn, vertoonen
de verkleuringen het eerst en van hieruit kan de chloiose zich geleidelijk verspreiden. De nerven en het aangrenzende gedeelte van het bladmoes blijven
gewoonlijk het langst groen, evenals het centrale en basale bladgedeelte. Bij
gramineeën k a n het tekort a a n Mg t o t uiting komen als strepige chlorose of
als een typische marmering. De aangetaste bladeren sterven en vallen vroegtijdig af.
H e t ziektebeeld kan echter ook wel afwijkend hiervan zijn. Zoo vermeldt
COOPEB (1935), d a t bij de katoenplant de bladeren zich purperrood kleuren,
terwijl de nerven groen blijven. Bij mais ontstaan geel-witte t o t geel-bruine
strepen op de bladeren. De nerven behouden h u n groene kleur zoolang t o thet
aangrenzende weefsel afgestorven is. Bij sorghum ontstaan purperkleurige
strepen. BRENCHLEY en WABINGTON (1927) beschrijven bruine vlekken bij
sojaboonen. Volgens COOPEB worden de deelen tusschen de nerven bij deze
plant helder groen t o t geelgroen. COLBY (1933) beschrijft bruine bladranden bij
Fransche pruimen. H e t geheele bladoppervlak wordt tenslotte bruingekleurd.
I n Amerika is eenziekte bij t a b a k bekend onder dennaam van „sanddrown",
die door magnesium-verbindingen k a n worden genezen en waarvan de oorzaak volgens GABNEB c.s. (1923, 1930)moet worden toegeschreven a a n een
tekort a a n magnesium. De door M E S(1930) opgewekte verschijnselen van
magnesiumgebrek bij tabak komen echter niet geheel met de symptomen van
sanddrown overeen, zoodat deze ziekte volgens haar niet uitsluitend door
magnesiumgebrek veroorzaakt wordt. De door M E S beschreven symptomen
wijken echter eveneens af vanhet door Mc. MUBTBEY (1933) verkregen ziektebeeld. Volgens deze onderzoeker uit het tekort aan Mg zich bij t a b a k in het
optreden vanchlorose opdeoudste bladeren. Dechlorotische deelen zijn bleekgroen t o t witvankleur, terwijl denerven hier groen tegen afsteken. De randen
der zieke bladeren hebben vooral de neiging naar boven t e krullen. Volgens
MESS buigen bladeren en bladranden omlaag.
Verschillende Duitsche onderzoekers, (o.a. GEHBING c.s. (1929, '30, '31,'32),
J E S S E N (1931), RÖSSLEB en SCHMITT (1928, '31), SCHMITT (1932), E C K S T E I N C.S.

(1931, '35)en LEMMEBMANN C.S.(1932, '35)kwamen t o t de algemeene conclusie, dat bepaalde ziekte-verschijnselen, die toegeschreven werden a a n een t e
hoogen zuurgraad, welke men betitelde met „Saüresehaden" het gevolg zijn
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van een tekort aan magnesium in den bodem. Waarschijnlijk verstaan deze
onderzoekers onder deze ziekte hetzelfde, wat men in Holland „Hooghalensche
ziekte" noemt.
Onderzoekingen van dea laatsten tijd hebben nl. in Nederland uitgemaakt,
dat een te geringe voor de plant beschikbare hoeveelheid magnesium in den
grond onder bepaalde omstandigheden de voornaamste oorzaak kan zijn van het
optreden der Hooghalensche ziekte (VAN ITALLIE, 1935, '36, '37a). Gunstige
omstandigheden voor het optreden der ziekte zouden o.a. zijn een hooge zuurgraad (lage pH) van den grond en de aanwezigheid van veel zouten in den
bodem, waarbij naast een minder gunstige verhouding der basen vooral ook
de opgenomen negatieve bestanddeelen (anionen), zooals chloriden en sulfaten,
schadelijk werken.
Vooral in Duitschland zijn in de laatste jaren vele gronden op het Mg-gehalte
onderzocht (LENZ, 1923, K L I N G en ENGELS, 1934). Hierbij bleek, dat vrij veel
gronden arm zijn aan Mg. I n het algemeen bleek een laag Ca-gehalte samen
te gaan met een laag Mg-gehalte. Vandaar, dat een tekort aan magnesium
vooral op zure gronden kan voorkomen. Volgens GEHBING (1932) neemt de
oplosbaarheid van het adsorptief gebonden Mg duidelijk af, n a a r m a t e het
adsorptiecomplex minder met Ca „verzadigd" is. H e t effect van een Mg-bemesting zal daarom volgens GEHBING eerst goed tot uiting komen, wanneer het adsorptiecomplex voor een bepaald deel bezet is door Ca-ionen.
Dit zou volgens hem ook bdj de bovengenoemde „sanddrown" ziekte van t a b a k
het geval zijn en bij andere ziekten, die men betitelt met „Saüreerscheinung".
De werking van een groots Mg-concentratie is o.a. onderzocht door L O E W en
MEBKENSCHXAGEB (1929) hq maïs en lupine. I n een oplossing van 0,5% MgS0 4
of MgCl2 t r a d bij maïs nog geen beschadiging op. Bij lupine werden de wortels
echter duidelijk aangetast bij een concentratie van 0,1-0,5% oplossing van
deze zouten. Zij werden geel, vervolgens bruin en verslijmden tenslotte. H e t
loof bleef nog eenigen tijd in leven. Ook TBIWOSCH (1934) en VAN G E N N E P
(1936) onderzochten den invloed van stijgende Mg-giften bij lupine. Bij gebruik
van veel MgS0 4 en MgCl, toad bij de proeven van VAN G E N N E P geen chlorose
op, zoodat volgens hem de opvatting van BOAS en MEBKENSCHXAGEB, d a t
lupine zeer gevoelig is voor hooge Mg-concentratie's, onjuist is.
TBELEASE c.s. (1931) bestudeerden den invloed van een overmatige Mggift bij tarwe. I n de bladscheede ontwikkelden zich spiraalvormige blaadjes;
na het uitschuiven van het spiraalvormige deel uit de scheede bleef slechts het
onderste deel opgerold. De graad der beschadiging hing samen met de verhouding Mg : Ca in de voedingsoplossing.
Over den invloed van een stijgende Mg-concentratie bij de aardappelplant
is reeds iets medegedeeld (VAN SCHBEVEN, 19346), eveneens over den invloed
van te weinig Mg in het groeisubstraat (19356), waarop nog zal worden teruggekomen.
Volgens LTTTMAN en WAIS,BBIDGE (1929) zou de groei van aardappels normaal
verloopen wanneer de asch 1% Mg bevat. Zij onderzochten verschillende deelen
van de plant microchemisöh op Mg. I n een afbeelding geven zij schematisch
de verdeeling van het Mg in een jonge aardappelplant weer. Bij zeer jonge
planten is veel Mg aanwezig in de bladeren, en weinig in de stengels. De plant,
die op het p u n t s t a a t te bloeien heeft in de bladeren, stengels en jonge knollen
belangrijke hoeveelheden Mg. I n de oude planten met groote knollen bevatten
de bovenste bladeren nog dezelfde hoeveelheden Mg als oorspronkelijk, terwijl
de oude laaggeplaatste bladeren geen magnesiumreactie meer vertoonen. H e t
onderste stengelgedeelte is d a n rijk aan Mg.
Volgens deze onderzoekers is Mg minstens in drie vormen in de plant aanwezig: Ie gebonden aan het protoplasma, 2e gebonden aan het chlorophyl,
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3e in opgelosten toestand (niet organisch gebonden) in het celsap.
GABNEB c.s. (1930) vermeldt, dat op gronden in Upper Marlboro waar
duidelijk magnesiumgebreksverschijnselen optraden bij t a b a k en maïs, slechts
twijfelachtige symptomen te zien waren bij aardappels. Een beschrijving van
het ziektebeeld bij aardappels geven zij verder niet. Volgens CHFCKA (1932)
waren bepaalde verschijnselen bij aardappelplanten (in de staat Maine, Ver.
Staten) een gevolg van een tekort aan Mg. De ziekte kwam veelal verspreid
in het veld voor, in ernstige gevallen waren alle planten ziek. De planten bleven
achter in groei en kregen een lichtgroene kleur. De laagstgeplaatste bladeren
kregen een bronskleurig gevlekt uiterlijk. Doordat verschillende gedeelten
afstierven ontstonden zwarte vlekken. De bladranden kromden zich omhoog
en verdroogden. De aangetaste bladeren vielen tenslotte af. Droogte werkte de
ziekte in dehand, regen had het tegengestelde effect. De ziekte kon genezen worden met MgS0 4 . Hij propageert een jaarlijksche gift van 20-25 kg MgO per ha.
BBOWN c.s. (1933) namen eveneens een chlorose waar bij aardappels te
Maine. I n de meeste gevallen kwam de ziekte voor op zeer zure gronden met
een pH-waarde 4,2—5. De chlorose kwam vooral op de laagste bladeren tot
uiting. I n ernstige gevallen werden zij dik en taai en stierven onder bruinkleuring af. De verkleuring begon bij den bladrand en geleidelijk werd het geheele blad aangetast. Bij de pH-waarde 4,2 bleek MgS0 4 een gunstig effect
te hebben.
CABOLUS (1933) vermeldt, dat een aardappeloogst van 60 barrel 3-4 lb. magnesium uit den grond opneemt. Uit analyses bleek, dat zelfs kleine hoeveelheden
kalk de magnesiumopname hadden bevorderd.
KNOBLAUCH en ÖDLAND (1934a en b)namen op zure gronden te Rhode Island
een sterke chlorose waar bij aardappelplanten en kregen een belangrijke meeropbrengst door een toediening van verschillende Mg-verbindingen, terwijl de
verschijnselen hierdoor uitbleven.
MACLBOD en HOWATT (1935) vermelden eveneens een chlorose bij aardappels
in New Brunswich, die met verschillende magnesiumverbindingen kon worden
genezen.
BEAUMONT en SNELL (1935) vergeleken de gevoeligheid van een tekort aan
Mg bij 17 verschillende gewassen. De resultaten van veld- en potproeven wezen
uit, dat.boekweit en spinazie het sterkst reageerden, eveneens in belangrijke
m a t e koolraap, mangelwortels, t a b a k en maïs, alle andere planten, waaronder
ook aardappels, werden licht aangetast.
§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Magnesiumgebrek
De invloed van een tekort aan Mg werd in 1933in zandcultures nagegaan in de kas. Elke pot bevatte 7 kg Leerdamsch glaszand. De
bemestingschema's waren als volgt:
A
KN03
2,000 g
CaS0 4 2aq
1,500 g
MgS047aq . . . . 1,500 g
Ca ( K j P O ^ a q . . 1,222 g
Fe 3 (P0 4 ) 2
0,500 g

B
als A
zonder Mg

C
als B
+ 2 g NH 4 N0 3

Fig. 12
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Bovendien werden aan eiken pot denevenelementen toegevoegd, die
vermeld staan op pag. 31en wel in dezelfde hoeveelheid.
Van elk der serie's werden 2 potten gevuld met onbehandeld zand
en 3 potten met zand, dat met zoutzuur was behandeld. Op 1 Juni
'33 werd in eiken pot een knol van de variëteit Paul Kruger uitgepoot.
De potten werden vochtig gehouden met gedestilleerd water.
Bij bemesting A bleven de planten gezond.
Bij bemesting B traden in het niet behandelde zand geen verschijnselen van een tekort aan Mgop, blijkbaar doordat het zand genoeg opneembaar Mg bevatte. Bjj bemesting C (extra stikstof) traden op 27
Juni in het niet behandelde zand echter zwakke symptomen op.
Bij de bladpunten van enkele onderste bladen was een zwakke geelgroene verkleuring te zien. Tusschen de nerven der laagstgeplaatste
bladen ontstonden vervolgens geelgroene gedeelten, vooral bij de
bladtoppen en langs den bladrand. Tusschen de nerven der onderste
bladen ontstonden in de ohlorotische gedeelten plaatselijk necrotische
plekjes. Tenslotte stierven de bladranden en bladtoppen van deze
bladeren gedeeltelijk af. Het overige gedeelte van deze bladen vergeelde vroegtijdig en deze bladen vielen vrij spoedig af. De overige
bladen bleven donkergroen.
Bij de potten met behandeld zand kwamen de verschijnselen zeer
duidelijk tot uiting. Bij de extra stikstofgift traden de beginsymptomen reeds na 17 dageij op, bij serie B na 20 dagen. De verschijnselen waren vooral bij de extra stikstofgift tenslotte zeer duidelijk. Zij
begonnen bij deze serie bjj de laagstgeplaatste bladeren, die zich eerst
iets lichter kleurden bij de bladpunten en langs de bladranden. Bij een
samengesteld blad begon deze lichtere verkleuring het eerst bij het
uiterste topblaadje en verbreidde zichhieropvanaf bladpunt en-rand.
Naarmate de blaadjes van een samengesteld blad zich dichter bij den
stengel bevonden, traden de verschijnselen hierbij later op, (vergl.
Fig. 12, Cmiddelste blad).
Aan de bladpunten enlangs de bladranden en ook welnaar het midden van het blad, ontstonden bij de aangetaste bladeren soms bronskleurige vlekjes, die zoowel aan den boven- als onderkant van het
blad te zien waren, echter het duidelijkst aan den bovenkant. Deze gedeelten stierven tenslotte af, terwijl de rest van het blad bleekgeel tot
bijna wit van kleur werd.
Het middengedeelte van een aangetast blaadje bolde zich bij sterke
aantasting soms min of meer omhoog, terwijl de uiterste afgestorven
bladrand of naar beneden öfnaar boven krulde (vergl.fig. 12,Aen B).
In vele gevallen was de habitus der aangetaste bladeren echter min of
meer komvormig en krulden de bladranden omhoog.
De aangetaste bladeren stierven vroegtijdig af (vergl. fig. 12, A).
Geleidelijk werden de ietBhooger geplaatste bladeren op dezelfde wijze
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aangetast. Naarmate de bladeren hooger geplaatst waren bleven zij
langer gezond enwas dekleur meer normaal groen.
Talrijke bladeren konden aan den voet van de plant reeds afgestorven enafgevallen zijn, terwijl hettopgedeelte er nog volkomen normaal uitzag. Bij deplanten van serieBinhet behandelde zand was het
verloop der ziekte iets minder snel, doch overigens gelijk. Deplanten
waren bij deze serie bovendien over hetgeheel meer bleekgroenvan
kleur. De chlorotische bladeren voelden minof meer stijf aan. De
planten bleven eveneens duidelijk in groei achter bij de normaal bemeste. Bijdenoogst op19 Juni bleek hetwortelstelsel zeer slecht te
zijn en de knolopbrengst zeer gering. Bij bemesting C produceerden
de planten inhet behandelde zand zelfs in het geheel geen knollen.
Wegens het uitgesproken tekort aan Mgwerd hierbij dus geen r'eservezetmeel gevormd, hetgeen inovereenstemming wasmet hetfeit, dat de
chlorotische bladgedeelten zeer arm aan chlorophyl waren en geen
zetmeel produceerden.
Bij aanwezigheid van veel stikstof was het topgedeelte van de plant
naar verhouding veel donkerder van kleur dande lager geplaatste
chlorotische bladeren. Hetcontrast inkleur kwam hierbij sterker naar
voren danbij aanwezigheid vanminder stikstof, waarbij de geheele
plant een lichtere kleur aannam danbij aanwezigheid van genoeg
Mg. Het verloop der ziekte lijkt op datvan kali-gebrek enwijst erop,
dat er Mg uitdelager geplaatste bladeren naar degroeiende deelen
van deplant vervoerd wordt, evenals ditbij kaligebrek hetgeval is
met het kalium.
Enkele oogstresultaten der serie's, waarvan hetzand behandeld was
met zoutzuur, zijn ondergebracht intabel X.
TABEL X

Invloed van MgSO^ op de opbrengst van aardappelplanten in zandcultures

Serie

A
B
C

Gemid.
loofgew.
per pot

Gemid.
knolgew.
per pot

Gemid.
wortelgewicht
per pot

g

g

g

44,00
34,86
34,47

113,60
6,11
0,00

37,70
4,76
1,68

Oemid.
Gemid.
gewicht Verhouding Verhouding
plantgew. Aantal
per pot gevormde per knol
Loofgew.
loofgew.
knollen
wortelgew. knolgew.
g
g
195,30
45,73
36,15

13-14
6-7
0,0

8,4
0,94
0,00

1,17
7,32
20,52

0,38
5,71

De verschillen komen vooral duidelijk tot uiting bij de gewichten
van deknollen, wortels entotale plant, diebijaanwezigheid vanMg
belangrijk grooter zijn danbij afwezigheid hiervan. Door een tekort
aan Mg neemt het aantal gevormde knollen aanmerkelijk af, eveneens

C/l

Fig. 13
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het gemiddelde gewicht per knol. De verhouding loofgew./wortelgew.
neemt echter, evenals de verhouding loofgew./knolgew. aanmerkelijk
toe bij een tekort aan Mg. Het geringere loof- en plantgewicht der
planten, diegeenMgontvingen, wasvooreenbelangrijk deeleengevolg
van het feit, dat bij deze planten veel bladeren waren afgestorven en
afgevallen. Bij deze planten bleken de moederknollen totaal vergaan
te zijn, in tegenstelling tot die der planten van serie A.
Anatomisch onderzoek
Bij het anatomische onderzoek werden geen bepaalde afwijkingen
in den stengel aangetroffen. De chlorotische gedeelten van het blad
waren zeer arm aan chlorophyl. Bij sterke chlorose ontbraken zetmeelkorrels. Op de plaatsen, waar het bladweefsel afstierf, gingen de
cellen geheel te gronde.
Magnesium overmaat
De invloed van een stagende magnesiumgift werd in watercultuur
nagegaan bij de variëteit Roode Star. Per Liter oplossing werd gegeven:
en
'1
g KN03
0,0008 g H3BO3
0,5 g CaS0 4 2 aq
0,0015 g MnS0 4 4 aq
0,611 g CaH 2 P0 4
0,0005 g A12(S04)3 16 aq
0,25 g Fe3(P04)jj
0,000125 g ZnS0 4 7 aq
0,000125 g CuS0 4 5 aq
0,00025 g K J
0,00025 g KF
Het MgS04 7 aq werd resp. gegeven in de concentratie's van 0,10;
0,25; 0,50; 0,75 en 1%. Op 18 Juni '34 werden spruiten van 16 cm
lengte in de oplossingen geplaatst. De lengte der spruiten bedroeg
vanaf den bovenkant v&p. de kurk tot het groeipunt 10,5 cm. Bij de
verschillende serie's was de pH-waarde, gemeten volgens de chinhydron-electrode-methode respectievelijk 5,50; 5,38; 5,63; 5,43 en 5,60.
Een afname in de pH-waarde tengevolge van de stijgende MgS04-giften werd dusniet geconstateerd. Reedsna eenige weken bleef de wortelgroei bij de laatste serie duidelijk achter vergeleken bij de overige
serie's. Na een maand waken de wortels bij de concentratie van 1%
lichtbruin gekleurd en hadden zij afgestorven groeipunten. De wortels
waren min of meer verdikt (fig- 13, rechtsche plant). Ook de loofontwikkelingwas bij dehoogste concentratie iets achter bij die der overige
serie's. De linkscheplantiâfig. 13is een gezonde controleplant. Bij de
concentratie's van 0,10; 0y25; 0,50 en 0,75% MgS04 waren in het ge-
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heel geen verschillen in ontwikkeling v a n het loof te bespeuren. De
wortelontwikkeling was het best bij de concentratie van 0,75% MgS0 4 .
N a 2 maanden werd het verschil in planthoogte bij de concentratie
van 1 % MgS0 4 met die bij de overige concentratie's geleidelijk kleiner.
Op 24 Augustus was de planthoogte bij alle concentratie's practisch
gelijk. De wortels waren echter bij de hoogste concentratie sterk in
lengtegroei achtergebleven. I n tabel X I is de gemiddelde planthoogte
en wortellengte (gemeten op 24 Augustus) bij de verschillende Mg-concentratie's ondergebracht.
TABEL XI

Planthoogte en wortellengte van de var. Roode Star bij stijgende Mg-concentratie's
MgS0 4 7 aq.-conc. in % . .

0,1

0,25

0,50

0,75

1,00

Planthoogte in cm . . . .
Lengte wortelsysteem in cm

69,0
12,8

67,2
13,0

63,5
13,1

68,8
14,5

67,1
3,2

Behalve een zeer geringe bladrandafsterving bij de oudste bladeren
en een tijdelijke groei-stagnatie van den stengel werden bij de hoogste
Mg-concentratie geen afwijkingen in het loof geconstateerd (Fig. 13,
rechtsche plant). Op 24 Augustus bleken de wortels bij de hoogste
Mg-concentratie lichtbruin gekleurd te zijn. De wortels waren zeer
kort, sterk v e r t a k t en dikker d a n normaal. De groeipunten waren afgestorven.
Bespreking der resultaten
H e t opgewekte ziekte-beeld v a n Mg-gebrek komt min of meer overeen met de beschrijving, die CHTJCKA (1932) en B R O W N c.s. (1933) gegeven hebben v a n de verschijnselen op het veld.
I n hoeverre is er nu overeenstemming met de symptomen der Hooghalensche ziekte bij aardappels? HTJDIG en M E Y E R (1918) beschrijven
deze als volgt: „Bij de diverse variëteiten vindt men nog groote verschillen. H e t best zijn de verschijnselen te zien bij Thorbecke en Eigenheimer. De kenteekenen komen laat te voorschijn, meestal einde Juli.
Op het vrije veld is eerst een abnormaal achterblijven van het gewas
merkbaar met hollen stand en stugge, weinig vertakte planten. De
kleur is niet bleeker, eerder wat donkerder door de aanwezigheid v a n
een zwakke bruinroode t i n t in de bladeren. D a n worden later een sterkere verkleuring en een misvorming v a n het loof duidelijk; de onderste
bladeren beginnen het eerst. H e t bladmoes gaat tusschen de nerven
naar boven opbollen en wat zwellen : het ziet er naar uit alsof dit wel
groeit en de nervatuur niet. H e t blad wordt geschrompeld; de blad-
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randen schijnen dik en inderdaad merkt men bij het betasten van een
gezond en een ziek blad, dat het eerste soepel en zacht is, het laatste
stug en bros. De kleurverschillen zijn nu groot geworden; het gezonde
bladheeft eenmooie, donkergroene kleur met een blauwachtige glans
er over en weinig relief in den vorm; het zieke heeft op de bladmoeswelving een bleek-gele tint, die in de richting van de nerven bronsachtig kan worden. De bladrand is dik en geel, de bladspits is niet zelden verdord en over het geheel ligt een metaalachtige volmaakt onnatuurlijke kleur. De habitus van een ziek blad doet soms aan een
verkleind begoniablad denken."
Zoowel bij de Hooghalensche ziekte als bij de experimenteel opgewekte verschijnselen van Mg-gebrek komen de verschijnselen het
eerst tot uiting bij de oudste bladeren. In beide gevallen kan het bladmoes tusschen de nerven opbollen, terwijl de zieke bladeren bros aanvoelen. Ook bij Mg-gebrek werden vooral bij overmaat NH 4 N0 3 bronsachtige verkleuringen waargenomen in de randzône, vóórdat het blad
op deze plaats afstierf, regel was dit echter niet. Bij beide ziekten
wordt het weefsel plaatselijk bleekgeel verkleurd, vooral in de randzône.
Eenige punten van overeenkomst zijn er wel, doch de overeenkomst
is lang niet volkomen. Achteraf is het jammer, dat de verschijnselen
van Mg-gebrek niet nagegaan zijn bij de variëteiten Thorbecke en
Eigenheimer, inplaatsvan bij Paul Kruger, aangezien de mogelijkheid
bestaat, dat deovereenkomst met deHooghalensche ziekte dan grooter
geweest zou zijn. Mogelijk reageeren verschillende aardappelrassen ten
aanzien van een tekort aan Mg niet geheel op dezelfde wijze met betrekking tot de symptomen in het loof, evenals dit het geval is bij de
Hooghalensche ziekte. Ook moeten wij de vraag stellen, of het ziektebeeld, dat bij eenzelfde aardappelsoort op Hooghalensch zieke gronden ontstaat niet verschillen kan wegens aanwending van verschillende stikstof- of kalimeststoffen. Een bekend feit is, dat op dergelijke gronden de nitrificatie min of meer slecht verloopt, zoodat het
gevaar groot is, dat de plant bij aanwendingvan bv. ammoniumsulfaat
min of meer schade ondervindt van ammoniak, afgezien van de zuurrest, die achterblijft (vergelijk in dit verband fig. 1). Hetzelfde geldt,
wanneer destikstof gegevjenwordt alsNH4C1.Bovendien bestaat in het
laatste geval de kans, dat de plant naar verhouding te veel chloor opneemt, vooral wanneer opk nog chloorrijke kalizouten worden toegediend.Hetism.i.zeerwaarschijnlijk, datdezeverschillende factoren het
zuivere ziektebeeld van Mg-gebrek op zure gronden kunnen vertroebelen.
Ten aanzien van de stjjjgende Mg-concentratie's kan worden opgemerkt, dat nog een zeer goede groei aanwezig was bij een concentratie
van 0,75% MgS04. Deverhouding van het Mg-zout tot het Ca-zout be-
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droeg in dit geval 9 : 1;de verhouding tusschen de resp. Mg- en Caionen, die in oplossing waren was natuurlijk veel grooter. Eerst bij de
concentratie van 1% MgS04 (verhouding MgS0 4 7aq : CaS0 4 2aq =
12 : 1) trad typische wortelbeschadiging op. Verschillende onderzoekers hebben aangetoond, dat wortelbeschadiging optreedt wanneer
planten worden geplaatst in een oplossing, die alleen MgS04 7 aq
bevat. De beschadiging werd opgeheven, wanneer calciumverbindingen werden toegevoegd. Volgens LOEW (1892)wordt de groeider planten sterk beïnvloed door de verhouding Ca/Mg in den bodem. Bij een
tekort aan Cazou de plant schade ondervinden van Mg. Verschijnselen
van calciumgebrek worden volgens hem veroorzaakt door Mg-vergiftiging. De opgewekte verschijnselen van een tekort aan Cain watercultuur waren bij het loof van de aardappelplant echter geheel anders
dan bij Mg-overmaat, hetgeen zonder meer blijkt bij vergelijking der
gegeven beschrijvingen. De aantasting van het wortelstelsel was eveneens verschillend. Bij Mg-overmaat was vooral de sterke wortelvertakking zeer typisch, een verschijnsel, dat bij afwezigheid van Ca niet
werd opgemerkt.

H O O F D S T U K VI

MANGAAN
1 LITERATUUROVERZICHT
Een uitgebreid literatuuroverzicht over onderzoekingen, die betrekking
hebben op mangaan is o.a. gegeven door BBENCHLEY (1927), SAMUEL en P I P E R
(1929), SCHARBER en SCHBOPP (1934). Veel literatuur wordt ook vermeld door
LUNDEGAEDH (1932) en W I L L I S (1935). Bij talrijke planten is met potproeven
(water- of zandcultuur), aangetoond, dat zij niet normaal groeien en bepaalde
ziekteverschijnselen vertoonen, wanneer zij over onvoldoende mangaan beschikken. MAZÉ (1914) toonde dit aan voor maïs, Mc HABGTJE (1922, '23, '26) voor
maïs, verschillende leguminosen, radijs, spinazie, kool, wortelen, sla, tomaten en
tarwe, M I L L E B (1928, '33) voor tomaten, gerst, rogge en tabak, BISCHOP (1928)
voor maïs, erwten, boonen en radijs, L E E en Mc HARGUE (1928) voor suikerriet, SAMUEL en P I P E R (1928, '29) voor haver, tarwe, gerst, erwten, lucerne,
Medicago denticulata, tomaten, maïs en nog enkele andere minder belangrijke
gewassen, BRANDENBURG (1931) voor suikerbieten, HAAS (1932) voor citrus,
Mc. MURTREY (1933) voor tabak.
De verschijnselen openbaren zich in het algemeen bij de Dicotylen als lichtgroene tot gele vlekken tussohen de nerven. De nerven blijven lang groen,
zoodat ze duidelijk tegen het overige weefsel afsteken. Bij sterke aantasting
ontstaan bovendien afgestorven plekken tusschen de nerven. Gewoonlijk zijn
de verschijnselen het best te zien in het topgedeelte van de plant. Bij Monocotylen ontstaan in vele gevallen grijze tot bruine vlekken of strepen van afgestorven weefsel tusschen de nerven, terwijl het blad vaak onder een scherpe
hoek doorknikt, waarbij het topgedeelte vrij langen tijd groen blijft. Bij hevige
aantasting kunnen de bladeren echter geheel afsterven. Bij granen treedt in
het algemeen een geel, slap, armelijk gewas op, waarin dorre vlekken en knikken
waar te nemen zijn.
Een korte beschrijving van Mn-gebrek bij eenige belangrijke landbouwgewassen in ons land en de hiertegen te nemen maatregelen is in 1938
samengevat door het Rijksl&ndbouwproefstation voor den akker- en weidebouw te Groningen, in een stukje, getiteld: „Mangaangebrek en zijn bestrijding".
Talrijk zijn de opgaven in de literatuur van ziektegevallen die te velde kunnen worden genezen door ee* mangaantoediening. Dit is vooral bekend voor
de „Veenkoloniale haverziek^e", die reeds in 1909 door H U D I G en SJOLLEMA
beschreven is. Vele verklaringen zijn in den loop der jaren voor de oorzaak van
deze ziekte gegeven. Voor literatuur kan verwezen worden naar LUNDEGARDH
(1932) en GERRETSEN (1936);
Volgens L U N D E G I B D H kaft de Mn-opname door verschillende factoren belemmerd worden, o.a.: een hoog gehalte van den grond aan Ca, humus, colloïden, nitraten, alcalische phosphaten, een ongunstige p H en droogte. Aangezien al deze factoren bevorderlijk zijn voor het optreden der Veenkoloniale
haverziekte, is deze ziekte vojgens LUNDEGÂBDH in wezen een gevolg van een
tekort aan werkzaam Mn. De physiologische werking van Mn wordt volgens
hem echter sterk beïnvloed door factoren, die het ionenevenwicht verschuiven.
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OESEN (1934) merkt op, d a tplantenhet mangaan waarschijnlijk als manganoion opnemen. Mangano-zouten zijn stabiel in zure gronden. I n neutrale of alcalische gronden k a n mangaan waarschijnlijk geoxydeerd worden t o t mangaandioxyde en is dan niet meer toegankelijk voor de planten.
De beteekenis v a nmicro-organismen bijhet optreden vandeziekte is duidelijk aangetoond door GEBBETSEN (1936). SÖHNGEN (1914) veronderstelde reeds,
dat de ziekte veroorzaakt wordt door een tekort a a n opneembaar mangaan,
als gevolg vandewerkzaamheid v a nbepaalde micro-organismen, die oplosbare
mangaanverbindingen kunnen omzetten in onoplosbaar manganioxyde. Ook
B E I J E B I N C K (1913), V O N WOLZOGEN K Ü H B (1927) en G E B B E T S E N (1936) toon-

den aan, dat mangaan k a n worden vastgelegd door micro-organismen (bacteriën en schimmels), als gevolg van oxydatie v a n oplosbare manganozouten t o t
onoplosbare manganioxyden. Volgens GEBBETSEN is de functie der micro-organismen tweeledig. I n de eerste plaats kunnen zij oplosbare mangaanverbindingen in onoplosbare omzetten. I n de tweede plaats kunnen zij het verzwakte
wortelstelsel van ziekwordende planten aantasten, waarbij bepaalde stoffen
zouden gevormd worden, die de plant opneemt. Deze stoffen zouden dan aanleiding geven t o thet ontstaan vande typische necrotische vlekken op de bladeren bij graanplanten. I n steriele cultures traden dergelijke vlekken niet op.
De ziekte komt in den regel op lichte gronden voor. Volgens MASCHHATJPT
(1934) is zij in den loop der jaren ook op zeer uiteenloopende typen van kleihoudende gronden waargenomen.
HTTDIG (1912) vermeldt voor aardappelen, d a t deze,op bovenbedoelde gronden een stilstand in groei vertoonen en een bleek en slap uiterlijk krijgen. De
zieke blaadjes missen den krachtigen gewelfden vorm en schijnen vlak.
I n de buitenlandsche literatuur zijn weinig voorbeelden bekend, v a n genezing van ziekteverschijnselen bij aardappelen door mangaanverbindingen.
SKINNER (1929) deelt mede, dat bijverschillende gewassen, o.a.bij aardappelen
en bieten, chlorotische verschijnselen verdwenen na toediening van mangaansulfaat. Bij aardappels wasde oogst zonder mangaangift 6,5hl per acre enbij
een gift v a n30livres peracre steeg de opbrengst t o t 18hl per acre.
Verschijnselen van mangaanovermaat zijn o.a. beschreven door L O E W en
SAWA (1913) bij erwt, gerst en sojaboon, HAAS (1932) bij citrus en advocaat,
AKHÜBST (1933) bijdenrubberboom, Mc. COOL (1934) bijsojaboon en boekweit
en door 's JACOB (1927) bij erwt en boon.
E r zijn eenige gevallen bekend, van schade door een te hoog mangaangehalte van den grond, o.a. bij ananasplanten op Hawaï ( K E L L E Y , 1909, '10;
JOHNSON, 1924, '28, '36). De planten kunnen door een bespuiting met een
ijzersulfaatoplossing genezen worden. De bovengenoemde onderzoekers zijn^
van meening, d a t het ijzer in de plant onwerkzaam is geworden door een te
groote opname a a nMn, zoodat deverschijnselen diedeananasplanten vertoonen
teweeggebracht worden door eentekort a a n werkzaam ijzer in de plant.
Voor mangaanvergiftiging bij t a b a k k a n verwezen worden naar JACOBSON
c.s. (1929), GABNEB c.s. (1930), BOBTNER (1935) en BÖNING (1935). Volgens
BÖNING worden de planten in eenstreek tusschen Nürnberg en Erlangen door
een te groot mangaangehalte van den bodem vergiftigd. Deze planten bleven
sterk achter ingroei; de bladeren werden minof meer chlorotisch en abnormaal
dik. Op de lager geplaatste bladeren ontstonden talrijke kleine, bruine afgestorven vlekken. Dergelijke verschijnselen werden ook waargenomen bij gerst,
tarwe, bieten, kool, koolraap en bij verschillende onkruiden, zooals melde en
akkerwinde. Deziekte konworden bestreden door bekalking endoor toediening
van alcalische meststoffen zooals MgC0 3 en Na 2 C0 3 .
OLSEN (1936) toonde aan,d a t de grassoort Deschampsia flexuosa (Bochtige
smeele), dieaangepast isaanzure zand- enheidegronden, hoogere concentratie'»

51

1

mangaansulfaat kan verdragen dan Hordeum distichum en Sinapis alba, die
een neutrale tot zwak alcalische reactie prefereeren.
Volgens OLSEN zouden de proeven er op wijzen, dat de hoeveelheden oplosbare mangaan in zure gronden een rol spelen als groei-remmende factor.
§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Mangaangebrek
De invloed van een tekort aan mangaan bij de aardappelplant werd
nagegaan in watercultuur. Gebruikt werden jampotten van 600 c c .
inhoud, waarvan de binnenwand bedekt was met een laagje paraffine.
Als proefplanten werden gebruikt spruiten van de variëteit Eersteling, met een lengte van 15 cm. De spruiten werden niet eerst te kiemen geplaatst in grond of zand, om opname van reservemangaan te
voorkomen. Bij het overbrengen der spruiten op 18 Mei '34 werd er
voor gezorgd, dat de lengte vanaf den bovenkant der kurk tot het
vegetatiepunt 5cm bedroeg.Voor deoplossingwerdgedestilleerd water
gebruikt. De zouten waren van de firma Schering-Kahlbaum. Er werd
gebruik gemaakt van 2 verschillende ijzerzouten n.l. ferrophosphaat
en ferrocarbonaat. De onderstaande oplossingen A en B werden gebruikt, die per liter ontvingen:
Oplossing A
1,00 g KNO s
)
0,50 g MgS0 4 7aq
f
0,50 g CaS0 4 2aq
(y
0,611 g Ca(HgP04)2 2 aq J
0,250 g Fe 3 (P0 4 ), 8 aq

Oplossing B:
y

+

0,250 g FeC0 3

Aan elke cultuur werden bovendien de nevenelementen toegevoegd,
vermeld op pag. 27 en in gelijke hoeveelheid met uitzondering van
MnS0 4 4 aq, dat bij 7potten met oplossing A en bij 7potten met oplossing B werd weggelaten. De beide serie's zonder Mn werden vergeleken met overeenkomstige serie's van 3 planten, die 1,5 mg. MnS0 4
4 aq per liter ontvingen.! Er werden geen bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen om de ojplossingen steriel te houden.
Besvltaten. Degroeiverliepindeeerstewekeninbeideoplossingengeheelnormaal,dochna 29dagen ontstonden bij 5planten van oplossing
A, die geen mangaan hadden ontvangen, lichtgroene, tot geelgroene
gedeelten tusschen de nejfven der topblaadjes. De nerven staken hier
groen tegen af. Op 19 Jubi vertoonden alle 7 planten van deze serie
dergelijke verschijnselen. ÎBij 5 van deze planten waren op dezen dag
afgestorven vlekjes te zieji op de bovenste bladeren. Zoowel langs de
nerven der eerste als van de tweede orde waren talrijke kleine bruine
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nécrotische vlekjes ontstaan, echter ook langs de hoofdnerf. Het uiterste blaadje van een dergelijk samengesteld blad en de topgedeelten der
blaadjes waren bij het eerste optreden der vlekjes het minst sterk
daarmee bezet. De iets lager geplaatste bladeren vertoonden duidelijke
chlorose zonder dat er vlekjes waren ontstaan. De noglager geplaatste
bladeren hadden een normaal uiterlijk.
Op 29Juni vertoonde nog een zesde plant van dezelfde serie analoge
verschijnselen. Bij de planten, die eerder met necrose hadden gereageerd, waren deafgestorven gedeelten inaantalengrootte toegenomen.
In tegenstelling met het eerste optreden der vlekjes werden op dit stadium de uiterste topblaadjes het eerst aangetast aan den bladrand en
het sterkst aan het bladpuntgedeelte ; bij de lager geplaatste bladeren
(die reeds op 19 Juni nécrotische vlekjes vertoonden) waren juist de
bladbasis en de laagstgeplaatste blaadjes van een samengesteld blad
het sterkst met vlekjes bezet. De afgestorven vlekjes ontstonden gewoonlijk op plaatsen in het bladmoes, die vooraf chlorotisch waren
gekleurd, soms ontstonden zij echter zonder dat het weefsel vooraf
chlorotisch was geworden. De eerste verschijnselen van necrose ontstonden in het algemeen vrij plotseling. De bladeren der zieke planten
waren min of meer slap.
De uiterste topblaadjes werden tenslotte zeer sterk aangetast. De
necrose kon zich hier soms vanaf den rand tot de hoofdnerf uitbreiden (Fig. 14). De kleur der afgestorven gedeelten was grijsbruin.
Wanneer een zijspruit uitliep, ontstonden op de blaadjes van deze
spruit dezelfde ziekteverschijnselen alsin het topgedeelte van de plant.
De nécrotische vlekjes waren iets duidelijker aan den bovenkant der
bladeren te onderscheiden dan aan den onderkant, ofschoon het verschil niet heel groot was. Enkele planten van oplossing A, die geen Mn
ontvingen, kwamen tot bloei, hoewel de bladeren sterk waren aangetast.
De planten van oplossing B ontwikkelden zich minder goed dan die
van oplossing A, hetgeen gepaard ging met een later optreden der
nécrotische vlekjes. De eerste afgestorven vlekjes ontstonden in deze
serie bij drie van de zeven planten, die geen Mn ontvingen, ongeveer
tien dagen later dan bij de planten van oplossing A, terwijl de overige
vier planten nogslechtsmet chlorosereageerdenin de topgedeelten. De
chlorose was bij de planten van oplossing B over het algemeen echter
sterker dan bij die van oplossing A, hetgeen zeer waarschijnlijk een
gevolg is geweest van een minder goede ijzeropname. De controleplanten van oplossing B die mangaan ontvingen, waren n.l. eveneens
een weinig lichter groen van kleur in het topgedeelte dan de overeenkomstige planten van oplossing A. Hierdoor wordt de minder goede
groei in oplossing B verklaard. Het later optreden der nécrotische
verschijnselen in deze serie kon een gevolg geweest zijn van dezen

Fig. 14

Fig. 15
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langzamen groei, of van een grooter mangaangehalte van het ferrocarbonaat. Later ontstonden op een 4e plant van deze serie nog necrotische vlekjes, terwijl de drie overige planten slechts met chlorose reageerden. Ook bij de planten van deze serie waren de lichtgekleurde
bladeren slapper dan normaal.
De controleplanten van serie A vertoonden niet de minste afwijkingen, die van serie B waren zooals boven reeds opgemerkt, kleiner
en iets lichter gekleurd in de topgedeelten.
De planthoogte werd door het weglaten van mangaan weinig beïnvloed tot 29Juni, waarna de verschillen duidelijker werden. Reeds op
het oog kon worden vastgesteld, dat de knolopbrengst bij de planten,
die geen Mn ontvangen hadden, kleiner was. Hetzelfde gold voor de
ontwikkeling van het wortelstelsel. De knollen zagen er bij de zieke
planten zoowel uitwendig als inwendig normaal uit, evenals bij de
controleplanten. Opgemerkt moet nog worden, dat kort voor het optreden der chlorotische verschijnselen de pH-waarden werden vastgesteld bij de oplossingen A en B, die vermeld zijn in tabel XII.
TABEL

XII

pH-waarden bijoplossingen A enB, gemeten volgens de chinhydron-electrode-methode.

Oplossing A
Oplossing B

+Mn +Mn

+Mn —Mn —Mn —Mn —Mn —Mn —Mn —Mn

6,78
6,58

6,64
6,62

6,51
6,32

6,65
6,54

6,85
6,15

6,41
6,05

6,34
6,45

6,60
6,15

6,68
5,95

De pH-waarden liepen dus zeer weinig uiteen en bij geen der oplossingen was de reactie alcalisch.
Verschijnselen als die, welke bij afwezigheid van Mnin watercultuur
werden opgemerkt, werden verkregen inglaszandcultuur bijdebemesting IV, in tabel I I (serie P). Op23Mei'38 werden 5 potten met deze
bemesting aangezet. Als proefplant diende de variëteit Paul Kruger.
Als vergelijkingsobject werd een serie van 5 potten aangezet met bemesting I I I in tabel I I (serie Q). Op 19Juni waren deplanten van serie
P veel lichter van kleur dan van serie Q. Op 10Juli ontstonden in drie
potten van serie P de karakteristieke necrotische vlekjes op de hooger
geplaatste bladeren langs\hoofd- en zijnerven (Fig. 3).
De gemiddelde knolopbrengst per pot was bij deze serie 49,445 g en
bij de andere serie 97,33 g.

6,56
6,36
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Anatomisch onderzoek
De planten der watercultuur werden microscopisch onderzocht. In
de chlorotische deelen der bladeren bleken de chlorophylkorrels niet
alleen gereduceerd te zijn in grootte, doch ook duidelijk lichter te zijn
van kleur.Plaatselijkwarengroepjesmesophylcellenafgestorven, waarbij de celwand en de celinhoud zich licht- tot donkerbruin kleurde
(Fig. 16).In het algemeen werd het sponsparenchym sterker aangetast danhet pallissade-parenchym, doch aantasting van het pallissadeparenchym kwam eveneens voor.Bijhet afsterven vielendecelwanden
min of meer samen, waardoor de bruine kleur in intensiteit toenam.
Bij de necrose konden soms jonge vaatbundels betrokken worden,
wanneer dezezichindeafgestorven gedeelten bevonden. Deepidermiscellen,welkezichaanweerskanten derdoodemesophylcellen bevonden,
stierven meestal eerst later af. Geenafwijkingen werden waargenomen
in het overige loofgedeelte en den stengel van de plant. De wortels
werden niet onderzocht.
Mangaanovermaat
Bij de proeven met Mn-overmaat werd gebruik gemaakt van oplossing A, waaraan stijgende hoeveelheden MnS0 4 waren toegevoegd.
Als proefplant diende eveneens de variëteit Eersteling. Op 29 Maart
'34werden daartoe spruiten uitgezet in rivierzand, dat met een weinig
tuinaarde was gemengd. Op 11April werden planten met een stengellengte van 10cm in de oplossingen overgebracht. Bij het overbrengen
indepotten werd er voor gezorgd, dat de lengte vanaf den bovenkant
van dekurk tot aan het vegetatie-punt 2cmbedroeg. Gebruikt werden
jampotten van 600 c c . en gedestilleerd water. De verschillende cultures (genummerd 1tot 12) ontvingen resp. per pot: 0,9; 2,5; 5; 12,5;
25; 50; 100; 250; 500; 750; 1000 en 1500 mg MnS0 4 4H 2 0.
Resultaten. De ziekteverschijnselen kwamen het eerst tot uiting als
zeer fijne necrotische stippen tusschen de nerven der laagstgeplaatste
bladeren, die vooral duidelijk zichtbaar waren aan den bovenkant der
blaadjes. Er ontstonden necrotische vlekken en strepen op de nerven
en bladstelen en bij hevige aantasting ook op den stengel.
Vijf dagen na het overbrengen der planten was cultuur 12 zwaar
ziek, de cultures 11, 10en 9vrij zwaar, cultuur 8waszwak ziek, cultuur
7 zeer zwak. Bij cultuur 6 waren zeer zwakke symptomen te zien op
het onderste samengestelde blad. De overige cultures waren vrij van
verschijnselen. De laagst geplaatste blaadjes van cultuur 12 waren
reeds geheel afgestorven en hingen slap omlaag. Op de bladsteel was
denecrose gewoonlijk het sterkst aan den onderkant indebuurt van de
aanhechtingsplaats aan den stengel. Ook op de bladnerven kon de
necrose zeer hevig zijn bij de sterkere concentratie's, vooral aan den

Fig. 16

Fig. 17
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onderkant der bladeren. Het topgedeelte van de planten 10, 11, 12
was bleekgroen van kleur, vooral aan den voet der blaadjes in de buurt
van de hoofdnerf. Soms was ook het heele centrale bladgedeelte bleekgroen. Op de plaatsen, waar de nerven sterk waren aangetast, vertoonde het bladgedeelte soms een knik en groeide het bladgedeelte
onregelmatig, zoodat een oneffen oppervlak kon ontstaan. Meestal
had dit knikken naar beneden plaats, daar de aantasting der nerven het sterkst was aan den onderkant. Fig. 15stelteenplantvoor, die
gekweekt werd bij een concentratie van 100 mg MnS0 4 4aq per liter.
Aan het wortelstelsel der zieke planten was op 16 April niets bijzonders op te merken.
Op 20April waren de cultures 1, 2, 3en 4vrij van symptomen. Cultuur 5 was zeer zwak aangetast, dit was eveneens met cultuur 6 het
geval. Bij de grootere concentratie's waren de verschijnselen geleidelijk
sterker. Cultuur 9was vrjj zwaar aangetast. Alleblaadjes, met uitzondering van enkele in het topgedeelte, waren bezaaid met afgestorven
vlekjes, die gewoonlijk regelmatig over het oppervlak verdeeld waren.
Deze vlekjes hadden gewoonlijk een diameter van 0,1-0,2 mm, konden
echter ook grooter zijn, vooral aan den onderkant van de hoofdnerf
opdeplaats,waardeze zich het sterkst boog. Vooral de cultures 10, 11
en 12 waren zeer ernstig ziek. De kleur der wortels was normaal. Talrijke zeer dunne zijworteltjes hadden zich in de sterkere concentratie's
gevormd. Op den stengel ontstonden bij deze sterke concentratie's
op korte hoogte boven de kurk necrotische 'vlekjes en streepjes, die in
grootte toenamen tot zij in elkaar overgingen. Dezenecrotische streepjes hadden dezelfde richting als de stengel. Op de bladsteel hadden zij
dezelfde richting als de bladsteel.
De verschijnselen namen nog iets sterker in hevigheid toe, tot eind
April. Op 28 April vertoonden de laagste blaadjes van cultuur 4 (12,5
mg MnS0 4 per liter) zeer zwakke stipjes. Bij de cultures 8, 9, 10en 11
waren de topgedeelten lichter gekleurd dan bij de cultures 4, 5,6en 7.
Zooalsuit tabel X I I I te zienis,bleven deplanten bijdehoogere concentratie's zeer klein. Zij stierven hier ook eerder af.
TABEL X I I I

Lengte der planten in cm bij stijgende mangaanconcentratie's bij de cultures 1-12
Datum

11 April
20 April
4 Mei
19 Mei

1

2,00
9,50
32,60
43,80

2

3

2,00
2,00
10,00
9,00
31,70 34,50
48,00 46,00

4

5

2,00
2,00
8,30
7,20
25,60 25,60
36,00 34,20

6

7

8

9

2,00
8,50
25,60
42,50

2,00
6,50
24,70
30,50

2,00
7,50
18,60
18,60

2,00
2,00
9,50

-

10

2,000
6,50
8,60

-

11

12

2,00
5,20
6,20
6,20

2,00
5,60

-
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Anatomisch onderzoek

Aan den bovenkant van het blad en aan den onderkant der nerven
bleek vooral de epidermis plaatselijk te zijn aangetast. Bij sterke mangaanconcentratie's was dit ook plaatselijk met den stengel het geval.
In tegenstelling met wat bij mangaantekort werdgeconstateerd, stierven vooral de pallissadecellen in kleine groepjes af, waarbij de celwand
en celinhoud zich licht- tot donkerbruin kleurden. Aan het afsterven
van deze mesophylcellen ging gewoonlijk een afsterven der epidermiscellen vooraf. In de nerven werden plaatselijk cellen van epidermis,
subepidermis en schorsparenchym aangetast, waarbij celwand en celinhoud zich licht- tot donkerbruin kleurden.
Bij sterk mangaanovermaat was het vaatbundelgedeelte in den
stengel opvallend breeder dan bij normaal bemeste planten (vergl.
Fig. 17).Bijdenstengel bleken bij sterke mangaanconcentratie's cellen
van epidermis, subepidermis, collenchym, schors- en mergparenchym
onderbruinkleuringaftesterven,o.a. bijeengift van 0,5gMnS0 4 .4H 2 0
per 600 c c . oplossing (Fig. 17). Op dwarse doorsnede bleken bij deze
concentratie aan den stengelvoet practisch alle epidermis- en collenchymcellen te zijn afgestorven. Plaatselijk was het schorsparenchym
tot en met de zetmeelscheede bruin gekleurd. Bij de sterke concentratie's kon het gedeelte tusschen endodermis en xyleem abnormaal verbreed zijn, hetgeen voornamelijk een gevolg was van een toename van
het phloëem. Het houtgedeelte ontwikkelde zich bij de sterkere mangaanconcentratie's daarentegen zwak. De xyleemwanden bleven vrij
dun en het aantal houtvaten was gering. Bij de sterkere concentratie's (vanaf 0,5 g MnS0 4 . 4 HgO per 600 cc), waren phloëem en xyleem plaatselijk zwak bruin gekleurd, hetgeen het best op overlangsche
doorsnede was waar te nemen.
Bespreking der resultaten
Mangaan blijkt voor een normale ontwikkeling van de aardappelplant een noodzakelijk element te zijn. De verschijnselen van mangaangebrek komen overeen met die welke bij sommige andere gewassen zijn beschreven, b.v. bij tomaat, tabak en citroen. Vooral karakteristiek isde ligging der necrotische vlekjes langs de nerven in de topgedeelten der planten. In de praktijk is het optreden van dergelijke
vlekjes slechts sporadisch opgemerkt. Op gronden, waar b.v. bieten
sterke verschijnselen van mangaangebrek vertoonen, zooals deze beschreven zijn door D E HAAN (1934) bleken aardappelen, volgens
eigenwaarneming, gewoonlijk slechtste reageeren met een min of meer
bleekgroene kleur, zonder dat er necrotische vlekjes ontstonden. Het
is zeer wel mogelijk dat de aardappelplant niet alleen een kleinere behoefte heeft aan mangaan dan de biet, doch ook beter in staat is dit
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dement uit den grond op te nemen dan de laatstgenoemde plant.
Bovendien is het mogelijk, dat verschillende aardappelrassen verschillend gevoelig reageeren, evenals dit bij andere planten het geval
kan zijn.
De potcultures werden niet steriel gehouden, zoodat bacterie-werking niet werd uitgeschakeld. Het is mogelijk, dat bij steriele conditie's geen necrotische vlekjes zouden zijn opgetreden, evenals dit het
geval was bij de proeven van GERRETSEN (1936) bij haver.
We kunnen ons afvragen, of ook bij de aardappelplant de vlekken
hun ontstaan te danken hebben aan het opstijgen van schadelijke
alcalische stoffen, die tijdens bacterieele aantasting van het wortelstelsel gevormd zijn. Het feit, dat vergiftigingsverschijnselen van den
meest uiteenloopenden aard (b.v. die,welke ontstaan bij B-, Cu-, Mn-,
NaCl-vergiftiging) gewoonlijk het eerst tot uiting plegen te komen bij
delaagstgeplaatste bladeren,pleitbierechtervrijsterk tegen, aangezien
devlekjes bij mangaantekort op detopblaadjes ontstaan. Het blijft dan
bovendien lastig te verklaren, waarom ook geen analoge vlekjes optreden onder andere omstandigheden, waarbij het wortelstelsel verzwakt is en aangetast wordt door micro-organismen. Aanden anderen
kant kan men zich voorstellen, dat eventueele schadelijke stoffen bij
planten, die een tekort hebben aan Mn zich het sterkst zullen doen
gelden op de plekken, die het meest verzwakt zijn, m.a.w.opdie plaatsen, waar het sterkst chlorose optreedt. Het feit, dat de vlekjes
typisch gelocaüseerd zijn langs de nerven (of transportbanen) zou men
ookinverbandkunnenbrengenmetdenaanvoervanschadelijke stoffen.
Dat de bemesting invloed kan uitoefenen op de Mn-huishouding
blijkt duidelijk uit de zandcultures. Bij de alcalische bemesting waren
de planten onvoldoende in staat om van het aanwezige mangaan gebruik te maken.
Anatomisch zijn de experimenteel opgewekte verschijnselen van
mangaangebrek en mangaanovermaat zeer goed van elkaar te onderscheiden.
LEIDREITER (1910) vond bij microscopisch onderzoek van planten,
die door Mn vergiftigd waren, dat er vlekken onder de epidermis gelegen zijn. Volgens hem is het waarschijnlijk, dat het afzettingen van
bruinsteen zijn.
's JACOB (1927) vond aoowel afgestorven cellen in de epidermis, als
in de eronder gelegen cellaag. Volgens zijn waarnemingen kleurde de
celwand der necrotische ieellen zich bruin, terwijl dit niet met den celinhoud het geval is.
De giftige werking vaja een te groote dosis Mn kan niet alleen een
gevolg zijn van een minder goede opname van ijzer, of van een onwerkzaam worden van het ijzer in de plant, aangezien ijzergebrek bij
deaardappelplant geennecrotische verschijnselen doetoptreden (vergl.
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Hoofdstuk VII). Bovendien kunnen deze necrotische symptomen bij
Mn-vergiftiging reeds zeer ernstig zijn, terwijl de chlorose in het topgedeelte naar verhouding veel zwakker is dan bij ijzergebrek. Bij verschillende andere plantensoorten werd trouwens bij Mn-vergiftiging
geen chlorose opgemerkt, terwijl wel necrotische stippels optraden
(vergl. 's JACOB bij erwt en boon).

HOOFDSTUK VII

IJZER
§ 1. LITERATUUROVERZICHT
Een literatuuroverzicht iao.a.gegeven door MESS (1930), BOBBSCH (1931),
SOHBOPP (1934, b) en E H B E N B E B G (1936).

Verschillende voorbeelden zijn bekend, waarbij chlorose inde practijk kon
worden genezen door toevoeging van ijzerverbindingen o.a.bijdruiven ( M A B GUEBITE DELACHABLONNY, 1890), bij rijst ( G I L E en CABBEBO, 1916, 1920), bij
a n a n a s en maïs ( S I D E B I U S en K B A U S S , 1931, TULLIS en CBALLEY, 1936), bij

coniferen (KOBSTION, c.s., 1921), bij verschillende vruchtboomen (vergl.voorlit.
WALLACE, 1934), bijcitrus ( F I N C H e s . , 1935), bijhortensia (SCHOLZ, 1935).
GBIS (1844) ontdekte reeds in 1843, d a tde chlorose bestreden k a n worden
door bevochtiging der bladeren m e teen oplossing v a n ijzerzouten, hetgeen
door andere onderzoekers k o nworden bevestigd. Bij vruchtboomen k a n de
chlorose door besproeiing m e teen ijzeroplossing worden genezen, eveneens
door ijzerzouten indenstam t ebrengen, door spijkers indestammen en takken
te slaan, door h e tbrengen v a nF e S 0 4 opsnoeiwonden en door het toedienen
van F e S 0 4 aan den grond.
Verschillende onderzoekers hebben aangetoond, d a th e tijzergehalte v a n de
chlorotische bladeren vaak hooger is danv a nnormale groene bladeren a a n
dezelfde plant, verg), o.a. SCHEBTZ (1921), MILAD (1924), MABSH en SHIVE
(1925) WALLACE (1928), WALLACE (1928), INGALLS en SHIVE (1931), O S E B KOWSKY (1932, '33), OLSEN (1935) en SCHOLZ (1935).
S I D E B I U S en KBATTSS (1931), INGALLS en S H I V E (1931), R O G E B S en S H I V E

(1932) vonden bij verschillende planten, d a t een hooge p H v a nhet celsap
samen gaat met een laag gehalte a a noplosbaar ijzer. Volgens OLSEN (1935)
kan h e t ijzer in de vaatbundels der bladeren door phosphaten worden gebonden, waardoor h e t zich niet verplaatsen k a n naar het mesophyl. Voor
microchemische analysen v a nijzer indeplantencel kan verwezen worden naar
R E E D en D U F B É N O Y (1935).

Bij verschillende plantensoorten loopt de behoefte a a n ijzer zeer uiteen.
Doch ookbijeenzelfde soort k a ndebehoefte der planten verschillen, hetgeen
o.a. door SIDEBIUS en KBATTSS (1931) werd geconstateerd bij maïs en door
T U L L I S en CBALLEY (1936) bij rijst.

Een korte beschrijving v a nde symptomen vanijzergebrek bij de aardappelplant werd reeds eerder gegeven (VAN SCHREVEN, 1935&).
I n h e talgemeen treedt de chlorose bijeentekort a a nwerkzaam ijzer h e t
eerst opindetopgedeelten y a ndeplant. De bladeren worden licht- t o t donkergeel, soms haast witgekleurd, waarbij de oudere bladeren h u ngroene kleur
behouden, tenzij deplanten reeds injong stadium eentekort hadden a a n ijzer.
Bij monocotylen, b.v.maïs^.kunnen afwisselend gele en groene strepen ontstaan. Degroene strepen zjji d a nnaast denerven gelegen, terwijl het mesophyl
tusschen denerven geel is. j
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§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Op 16Juni '34 werden tien potten met inhoud van 600 cc aangezet.
Per liter oplossing werd gegeven:
1,00 g KN0 8
0,50 g MgS0 4 7 aq
0,50 g CaS0 4 2 aq
0,611 g Ca(H 2 P0 4 ) 2 2 aq
Bovendien werden de nevenelementen toegevoegd, die vermeld
staan op pag. 27 en in dezelfde hoeveelheid. Er werd geen ijzer toegediend.
In 5potten werden spruiten geplaatst van de var. Roode Star, in de
5 andere spruiten van de var. Bevelander. De beginlengte der spruiten
was, gemeten vanaf den bovenkant van de kurk tot het topeinde,
8 cm. De spruiten werden na van de knollen te zijn afgebroken, onmiddellijk in de oplossingen overgebracht. Vier contrôlepotten werden
aangezet met 0,5 g Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq perliter, waarinspruiten van Roode
Star werden geplaatst.
Na een maand traden de eerste symptomen op bij de oplossingen
zonder ijzer. De vier tot vijf uiterste topbladen werden veel lichter
van kleur. De bladpunten en bladranden waren iets donkerder dan de
rest van het blad. Ook bij de uitgeloopen zijspruiten ontstonden de
chlorotische verschijnselen in het topgedeelte. De chlorose nam geleidelijk in hevigheid toe, steeds het sterkst in de topgedeelten der
planten. De bladeren werden tenslotte bijna wit (vergl. Fig. 18). Bij
de chlorotische bladeren was het weefsel tusschen de nerven iets
sterker naar boven gewelfd. De reeds volwassen bladeren behielden
een normale kleur. Enkele chlorotische bladeren werden plaatselijk
bevochtigd met een verdunde FeS04-oplossing. Eenige dagen later
was het bladweefsel op deze plaatsen normaal groen geworden. De
groene kleur ging vrij plotseling in chlorotisch over, waar het aangrenzende mesophyl niet behandeld was met de oplossing. In de groengeworden gedeelten namen de cellen in grootte toe, zoodat het bladoppervlak hier onregelmatig werd.
Op 7 Augustus werd een aantal bladeren in den namiddag op zetmeel onderzocht volgens de methode van SACHS. In de laaggeplaatste
bladeren en in die ten halve hoogte van de plant kon eenig zetmeel
worden aangetoond. De hoeveelheid zetmeel bleek geleidelijk toe te
nemen naar den rand en de punt van het blad. De hooger geplaatste
bladeren bevatten alleen eenig zetmeel bij de bladpunt of periferie en
in de bladsteel en nerven. In de bladstelen en nerven bleek de hoeveelheid zetmeel onregelmatig verdeeld te zijn. De uiterste topbladen
waren geheel vrij van zetmeel.

Fig. 18

Fig. 19
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Gemiddeld waren de Roode Star planten, die FeS0 4 ontvingen op
13Augustus, 66,45 ± 1,59 cm hoog.BijdeRoode Star planten zonder
ijzer bedroegdeplanthoogte op dezen datum gemiddeld 43,70 ± 3, 23
cm en bij de Beverlander planten 51,26 ± 2,9 cm. Bij afwezigheid van
ijzer ontwikkelden de wortels zich ook minder goed dan bij aanwezigheid hiervan. Zij waren in beide gevallen wit. Knollen waren op 13
Augustus nog niet gevormd.
Anatomisch onderzoek
Bij het anatomisch onderzoek van sterk chlorotische bladeren bleek,
dat de chloroplasten zeer klein waren. Na behandeling van de versehe
coupes met een verdunde kaliumjodideoplossing bleek er slechts een
weinig zetmeel aanwezig te zijn in de sluitcellen der huidmondjes.
(Fig. 19).
Bespreking der resultaten
Voor zoover bekend zijn verschijnselen van ijzergebrek bij den aardappel in de practijk nooit waargenomen. Waarschijnlijk behoort de
aardappel tot de planten, die het ijzer gemakkelijk uit den bodem kunnen opnemen.
Verschillende factoren kunnen de beschikbaarheid van het ijzer beïnvloeden, o.a. reactie, kalkgehalte, phosphaatconcentratie en mangaangehalte van het groei-milieu, tevens de vorm waarin het ijzer
voorkomt.
Bij tamelijk jonge suikerbieten werd door mij hier te lande in 1935
een duidelijke chlorose waargenomen op slempigen grond, welke geheel overeenkwam met experimenteel opgewekte verschijnselen van
ijzergebrek. Ook bij de biet komt het tekort aan ijzer tot uiting in een
bleekgroene tot lichtgele verkleuring der jongere bladen (Van SCHREVEN, 1938, c).
Een dergelijke chlorose trad bij suikerbieten eveeens op bij een in
1935genomen proef, waarbij de planten in betonnen bakken werden
gekweekt bij verschillende waterstanden. Naarmate de grond sterker
was dichtgeslagen door groote vochtigheid traden de chlorotische verschijnselen bijdebietensterker op (VAN SCHREVEN, 1936,a).Zeer waarschijnlijk werd het ijzer in deze bakken ten gevolge van de werkzaamheid van reduceerende bacteriën minder opneembaar gemaakt voor
de planten. Bij het ledigen der bakken na afloop van de proef werd opgemerkt, dat de grond donkerder was gekleurd door ferrosulfide naarmate de waterstanden hooger waren geweest. Het ligt dan ook voor de
hand aan te nemen, dat HjS-vormende bacteriën in het min of meer
anaërobe milieu een werkzaam aandeel hebben gehad bij het tot stand
komen van de chlorose. Waarschijnlijk hebben deze bacteriën het be-
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schikbare ijzer tijdelijk in een onoplosbaren vorm vastgelegd. Vermoedelijk is deze vastlegging echter niet zonder meer een gevolg van vorming van ferrosulfidei Bij watercultures, dieniettijdig ververscht werden, kwam het n.l. welvoor, dat zich H2Sin de oplossingen ontwikkelde, zonder dat de bieten verschijnselen van ijzergebrek vertoonden.
De slechte ijzervoorziening is in den slempigen grond vermoedelijk
nog in de hand gewerkt door een slecht ontwikkeld wortelstelsel. Opmerkelijk was, dat deze chlorose in de bieten, zoowel op het veld als in
de bakken, van voorbijgaanden aard was. In een periode van veel
zonlicht namen de planten geleidelijk een normale kleur aan. Bij gebruik van een andere grondsoort bleek geen chlorose op te treden in
de natte objecten (VAN SCHREVEN, 1937, b).
In dit verband kan nog gewezen worden op een mededeeling van
OLSEN (1935). Volgens dezen onderzoeker zou het optreden van een
bepaalde chlorose bij bieten, welke in Denemarken soms bij langdurig
droog weer wordt opgemerkt, mogelijk een gevolg zijn van oxydatie
van ferro-verbindingen tot ferri-verbindingen,dieplaatsheeft, wanneer
de gronddeeltjes in contact komen met zeer veel lucht. De bieten
zouden hierdoor een tekort krijgen aan werkzaam ijzer.

HOOFDSTUK VIII

BORIUM
§ 1. LITERATUUROVERZICHT
De schadelijke invloed v a n een t e groote hoeveelheid borium was eerder
bekend dan de nuttige werking v a n kleine hoeveelheden (PELIGOT, 1876).
Nadat in de negentiende eeuw door verschillende onderzoekers, o.a. W I T T STEIN en A P O I G N E B (1857), BATJMEBT (1888), LIPMAN (1888), H O T T E B (1890)

was aangetoond, d a t B in de asch van verschillende planten voorkomt, werd
in het begin der twintigste eeuw gevonden, d a t kleine hoeveelheden B den
groei in sommige gevallen k a nstimuleeren, o.a. door NAKAMTJBA (1903), MAZÉ
(1914) en BBENCHLEY (1914). AGULHON (1910) spreekt van „engrais cataJytique".
Een overzicht vandeliteratuur, welke t o t 1927isverschenen, werd gegeven
door BBENCHLEY (1927).
Uit de belangrijke onderzoekingen van WABINGTON (1923, 1926)bleek, d a t
van een normalen groei vanden Windsorboon geen sprake k a n zijn, wanneer
borium in het cultuurmedium geheel ontbreekt. Zij vond den besten groei
in watereultuur bij èen concentratie van 1 : 50.000 H 3 B 0 3 . Later is door
andere onderzoekers de noodzakelijkheid van B voor verschillende andere
planten aangetoond. [Eenoverzicht hiervanis gegeven door VAN G E N N E P (1936),
LÖHNIS (1937) en BRANDENBTTBG (1939)]. Verschillende belangrijke resultaten
voor depractijk waren het gevolg. Naar aanleiding van de onderzoekingen v a n
MESS (1930) met t a b a k konmende topziekte opSumatra genezen met borium
( K U Y P E B , 1930, M E Ü B S , 1932). De proeven van BBANDENBTJRQ (1931, '32, '35)

hadden t o t resultaat, d a t de veel voorkomende hartrotziekte v a n de biet bestreden wordt door borium toe tedienen, b.v.in den vorm van borax. Zeer veel
literatuur isinverband metde hartrotziekte vandebiet verschenen. E e noverzicht hiervan isgegeven door VAN SCHBEVEN (1936,e)enBRANDENBURG (1939).
Uit verschillende onderzoekingen is voorts o.a. gebleken, dat „het bruin" bij
koolrapen, de„stippigheid" bijappels en„cracked seem" bij selderie bestreden
kunnen worden door borium toe t e dienen. E e nvrij uitvoerig overzicht vande
belangrijkste literatuur, die betrekking heeft op het belang v a n borium voor
verschillende landbouwgewassen, is gegeven door D E N N I S en O ' B R I E N (1937)
en BBANDENBUBG (1939). !0e literatuur, die verschenen is tusschen J a n u a r i
1936 en J u n i 1938, is verzameld door HARDING en SCHMIDT (1938).
Wanneer Dicotylen een klein tekort hebben a a n borium, ontwikkelen de
planten zich iets minder góéd, terwijl eigenlijke ziekteverschijnselen kunnen
uitblijven. Is hettekort iets grooter, dankunnen ziekteverschijnselen ontstaan
in het stengeluiteinde enin de nerven en bladstelen derjonge blaadjes, zonder
dat dit direct aanleiding hoeft te geven t o t afsterving der groeipunten. I n
sommige gevallen k a n een dergelijke inwendige aantasting echter een scheefgroeien v a n stengeluiteinde, Wadsteel of nerf tengevolge hebben (VAN SCHREVEN, 1934, '35,a). Bijnogsterkere aantasting k a nhet hartgedeelte geheel afsterven, terwijl de overige bladeren er aanvankelijk normaal kunnen uitzien,
vooral wanneer het tekort, b.v. bij gelijktijdige stikstofovermaat, een acuut
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verloop heeft. Sterk en langdurig boriumgebrek komt bij Dicotylen gewoonlijk
hierin tot uiting, d a t de plant klein blijft, de worteltoppen en het stengeluiteinde afsterven, de wortels zich min óf meer bruin kleuren, kort blijven en
dikker worden, terwijl tal van zijwortels ontstaan, die echter spoedig eveneens
worden aangetast. De bladstelen buigen vaak omlaag. De bladranden kunnen
naar beneden of boven krullen, terwijl het weefsel tusschen de nerven minof
meer naar boven k a n opbollen. Dergelijke bladeren voelen ten slotte bros en
stijf aan en laten vaak gemakkelijk los. Bij hevige en langdurige aantasting
kunnen gele en afgestorven vlekken op de bladeren ontstaan. Vaak loopen zijspruiten uit,dieechter spoedig eenzelfde ziektebeeld vertoonen. Hetmaakt voor
het ziektebeeld verschil uit of het tekort zeer geleidelijk of plotseling optreedt
en ook of dit tekort door bepaalde omstandigheden tijdelijk wordt opgeheven
( V A N SCHREVEN, 1939).

Bij Monocotylen, b.v. bij suikerriet (VAN D E NHONERT, 1932) en bij maïs
(VAN OVERBEEK, 1934, HTTDIG en L E H B , 1938), kunnen witte t r a n s p a r a n t e

vlekjes, resp. streepjes op de bladeren ontstaan. Behalve een min of meer
sterke groeistagnatie kan eentekort aan B bij suikerriet, eensterke uitstoeling
ten gevolge hebben. De groei dernieuwe uitloopers kan tenslotte weer stagneeren. Bij zieke maïs blijken de wortels slechts weinig minder ontwikkeld te zijn
dan bij gezonde planten.
Histologische veranderingen, die een tekort a a n borium in de plant kenmerken, zijn o.a. beschreven door WARINGTON (1926) bij Windsorboon, door
H A A S en KLOTZ (1931) bij citrus, door V A N SCHREVEN bij t a b a k (1934, a), tom a a t (1935, a), aardappel (1935, b) en suikerbiet (1939), door R O W E (1936)
bij jonge suikerbieten, door V A N D E N H O N E R T (1932) en MARTIN (1934, b)
bij suikerriet, door V A N G E N N E P (1936) bij lupine.
De boriumbehoefte en het boriumgehalte van verschillende plantensoorten
en onderdeelen van de plant loopen zeer uiteen (vergl. voor literatuur: LÖHNIS,
1937). I n het algemeen hebben Dicotylen een grootere boriumbehoefte dan
Monocotylen.
Voor literatuur over boriumovermaat k a n verwezen worden naar BRENCHLEY
(1927), H E A L D (1933), VAN G E N N E P (1936) en BRANDENBÜRG (1939). I n het al-

gemeen worden bij boriumvergiftiging de bladranden geel of bruin. De verkleuring k a n zich van hier tusschen de nerven naar de hoofdnerf uitbreiden.
Aan de bladranden en tusschen de nerven k a n het weefsel afsterven, zoodat
bruine, necrotische plekken ontstaan. Deplanten kunnen vroegtijdig afsterven,
of klein en gedrongen blijven.
Gewoonlijk beginnen de verschijnselen het eerst bij de oudere bladeren. Bij
monocotylen kleuren de bladtoppen en bladranden zich geel of bruin en sterven af. Ook kunnen vlekken ontstaan, b.v.bij gerst (CHRISTENSEN, 1934). Bij
citrus heeft een sterke gomafscheiding plaats (HAAS, 1929). Op het veld blijkt
de schade bij verschillende gewassen sterk afhankelijk te zijn van den regenval. Veel regen vermindert de schade aanzienlijk. Ook v a n de grondsoort
hangt de schade af. Op zware en kalkrijke gronden is de schade minder groot
dan op lichte zure gronden.
Ten' aanzien van de aardappelplant vermeldt SOMMER (1927) zonder meer,
d a t deze borium noodig heeft. JOHNSTON (1928) en BRANDENBURG (1932)
toonden met behulp van potcultures aan, dat de aardappel zich zonder B niet
normaal kan ontwikkelen. Verschijnselen in den knol werden echter niet door
hen beschreven. JOHNSTON beschrijft de verschijnselen in watercultuur als
volgt: „The plants showed very interesting characteristics. Thetip of the terminal shoot died and soon dried up, the leaves became thick and rolled in a
manner characteristic of potato leafroll disease. Microscopic examination of
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leaf tissue showed the presence of starch in abundance, and darkened dead
areas were evident in the region of the phloem in cross sections of the stem
a n d petiole."
Reeds eerder werd door mij iets medegedeeld over de experimenteel opgewekte verschijnselen van boriumgebrek bij de aardappelplant en tevens een
korte beschrijving gegeven van de waargenomen inwendige verschijnselen in
stengel en knollen (VAN SCHRBVEN, 1935, b). Ook werd melding gemaakt van
eenige potproeven, waarbij aardappels werden gekweekt in grond, waarop
bieten hartrotziek werden (VAN SCHREVEN, 1936,e). Bij deze proeven werd ten
gevolge van een boriumgift een duidelijke meeropbrengst verkregen.
Bij veldproeven in Frankrijk verkregen J O R E T en MALTERRE (1936) bij het
aardappelras „Dikke Muizen" een meeropbrengst aan knollen van 2 8 % ten
gevolge van een toediening van 4kg borax per ha. In Schotland vonden O ' B R I E N
en D E N N I S (1936, 1937), dat een „niet-besmettelijke bladrolziekte" bij sommige
aardappelrassen genezen k a n worden met borium. Zij vermelden, dat onderzoek
van „Golden Wonder" aardappels, afkomstig van twee velden, die respectievelijk geen borax en 15lb b o r a s per acre (= 14kg per ha) hadden ontvangen,
uitwees, dat de knollen van déze velden resp. voor 21 en 0 % waren aangetast
door inwendige necrotische verschijnselen, die zij betitelden met den wéinigzeggenden n a a m „internal ru*t". Een nadere beschrijving en afbeelding der
knolverschijnselen gaven zij echter niet. Ten gevolge van een gift van resp. 10
en 20 lb borax per acre vermeerderde de oogst respectievelijk met 19 en 3 5 % .
I n Holland werden verschijnselen van B-gebrek bij aardappelknollen, zooals
deze zich soms openbaren op het veld, beschreven door VAN SCHEEVEN (1938,d).
Verschillende gevallen zijn bekend van boriumovermaat bij aardappels op
het veld. BLAIB en BROWN (1920, 1921) constateerden een geringe schade wanneer 30pound borax per acre werd toegediend, terwijl 50 pound borax per acre,
drie weken voor het planten gegeven, slechts een lichte schade ten gevolge
had. BLAIR meent, d a t borax in den grond kan worden omgezet tot het minder
goed oplosbare oalciumboraat, zoodat de schadelijke werking hierdoor verminderd zou worden.
MORSE (1920) vermeldt, dat in 1916 in New Engeland (Maine) een nieuwe
aardappelziekte ontstond als gevolg van het gebruik van kalizouten uit de
„Searles lake deposits" in Californie. Gedurende den grooten oorlog werden geen
kalizouten uit Europa aangevoerd en was men op eigen winning aangewezen.
De Califomische kalizouten bleken echter zooveel borium te bevatten, als overeenkwam met 5 tot 1 0 % borax. H e t eerste gevolg van de groote B-giften bij
de aardappels was een slechte opkomst en zeer veel uitvallers. De bladeren
kleurden zich goudgeel, vooral langs de randen. Dit was vooral duidelijk bij de
jonge sterk aangetaste planten. Bij zwakke aantasting waren de bladeren
kleiner, terwijl de randen der aangetaste blaadjes naar boven waren omgekruld.
Talrijke stengels stierven vroegtijdig af, waarna zich nieuwe stengels ontwikkelden, die echter op hun beuït weer spoedig te gronde konden gaan. Over het
algemeen werden de later aangelegde stengels minder hevig aangetast. De wortels kleurden zich bruin en stierven vroegtijdig af. De opbrengst aan knollen
was zeer klein. De schade was veel geringer in de gevallen, waarbij na een flinke
regenbui was gepoot. Bij potproeven in de kas, Waarbij boriumhoudende meststoffen werden gegeven, bleek,de aantasting niet geheel analoog t e zijn aan de
symptomen op het veld. Bij de potproeven kwam de beschadiging vooral tot
uiting in een afsterven van d$ bladpunten en bladranden, eerst bij de oudste
bladeren en vervolgens bij de hooger geplaatste. De afgestorven randzône was
vrij scherp begrensd. Bij den qvergang tot de rest van het blad was het weefsel
gewoonlijk een weinig bleekgroen of geelachtig van kleur. I n later stadium kon
de rest van het blad vergelen,' hetgeen spoedig gevolgd werd door het afvallen
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van het blad. I n tegenstelling met het ziektebeeld op het veld ontstond in de
kas dus niet eerst een goudgele randzône, doch had onmiddellijke afsterving
van de bladpunt en vervolgens van den bladrand plaats.
Analoge verschijnselen van B-overmaat bij aardappels op het veld zijn o.a.
ook beschreven door SCHBEINEB C.S. (1920). Verschillende variëteiten bleken
verschillend gevoelig te zijn. Zoo bleek Green Mountain minder gevoelig te zijn
dan Irish Cobbler.
Volgens BBECKENBIDGE (1921) zou 5,6 kg borax per ha reeds een giftige
werking uitoefenen bij aardappelplanten, terwijl 9,3 kg per ha zeer schadelijk
zou zijn. I n het handboek voor plantenziekten van H E A L D (1926) is t e vinden,
dat de grens, waarboven bij aardappels beschadiging kan optreden bedraagt
4,5 kg borax per ha. Bij deze opgaven moeten we echter rekenen met de mogelijkheid, dat de Amerikaansche onderzoekers de hoeveelheid borax hebben
omgerekend tot hoeveelheden waarin het kristalwater ontbreekt.
BRANDENBURG (1939) onderzocht in potproeven, waarbij grond werd gebruikt, de nawerking van stijgende hoeveelheden borax, die overeenkwamen
met giften van resp. 15, 30, 60, 120 en 240 KG/ha. I n 1935 werden in deze
potten bieten gekweekt en in 1936 aardappelplanten zonder dat opnieuw borax
werd toegediend. BBANDENBTJBG merkt t e n aanzien hiervan op (p. 72): „ . . . i m
Auflauf war selbst in den Reihen mit 240 KG/ha keine deutliche Schädigung
festzustellen. I n der weiteren Entwicklung t r a t bei dieser Konzentration eine
leichte Hellfärbung des Laubes mit Vertrocknungserscheinungen an den R ä n dern der älteren Blätter ein. I m übrigen war die Laubentwicklung zur zeit der
Blüte hier k a u m schwächer alsin den Reihen mit niedrigeren Borgaben u n d den
Kontrollen. Ein Rückgang des Ertrages konnte daher nur bei der höchsten
Gabe von 240 KG/ha festgestellt werden. E r blieb mit 5 % jedoch innerhalb
bescheidener Grenzen. Die übrigen Borgaben von 15-120 KG/ha riefen in der
Nachwirkung keinen Ertragsrückgang hervor."
§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Watercultures
In 1932werd de invloed van borium nagegaan bij de beide volgende
oplossingen A e n B , waarbij per L. werd gegeven:
oplossing A
oplossing B
1,00 g K N 0 3
0,334 g NH 4 N0 3
0,666 g Ca(H 2 P0 4 ) 2 2aq
0,1666 g K N 0 3
0,500 g CaS0 4 2aq
0,850 g Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq
0,500 g MgS0 4 7aq
0,500 g MgS0 4 7 aq
0,250 g Fe 3 (P0 4 ) 2 8aq
1,460 g CaS0 4 2 aq
0,614 g KCl
0,040 g Fe 2 (S0 4 ) 3 7 aq
Oplossing A is een gewijzigde VAN DEB CRONE oplossing met een
begin-pH van 5.53. Oplossing B is één der oplossingen van ZINZADZE
(1927) met een begin-pH van 5.00.
Met uitzondering van boorzuur werden aan de oplossingen nog de
nevenelementen toegevoegd, die vermeld zijn op pag. 27. Gebruikt
werden chemicaliën van de firma „Schering-Kahlbaum" en gedestil-
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leerd water. De binnenwand der potten werd bedekt met een dun laagje paraffine. Als proefplanten werden zaailingen gebruikt van de variëteit Botergeleen Franschen, die werdenvoorgekiemdinglaszand, waaraan de noodige zuivere voedingszouten waren toegevoegd, of in rijke
tuinaarde, hetgeen geen bezwaar bleek op te leveren.
Proef 1.
Op 27 April werden 10 zaailingen van de var. Botergele in 10 cultuurpotten overgebracht, waarin zich oplossing A bevond zonder
borium. Als controle dienden 5 potten met 0,0005 g H 3 B0 3 p. 1. De
potten hadden een inhoud van 600 cc. De hoogte der plantjes vanaf
den bovenkant der kurk tot het vegetatiepunt bedroeg bij alle potten
0,2 cm.
Reeds na 8dagen was bg enkele planten een groeivertraging van de
wortels te constateeren in de gevallen waarbij geen B gegeven was en
na twee weken traden bij deze planten de eerste symptomen op in het
topgedeelte van de plant. De topblaadjes waren naar boven of naar
beneden gericht. De bladranden krulden zich gewoonlijk naar boven
om, soms naar beneden. Enkele dagen later volgde hierop een afsterven van het vegetatie-punt. De kleur der wortels werd bruin. Na twee
weken was het groeipunt van de meeste wortels geheel afgestorven.
Als gevolg hiervan liepen talrijke zijwortels uit, dieechterkort bleven,
dikker waren dan normaal en spoedig een donkerbruine kleur kregen.
Zoodra het vegetatie-punt van den stengel afgestorven was,(na ± drie
weken), namen de planten niet meer in lengte toe. De gemiddelde
planthoogte bij de serie zonder B was na 3 weken 1,45 cm en van de
contrôle-série met B 3,74 om. Na 10 weken was de gemiddelde planthoogte van de laatste serie 26,92 cm. Na het ophouden van den groei
van de planten, die geen B ontvingen, bleken deze niet onmiddellijk
af te sterven. Dit had pas vijf tot acht weken later plaats.
Op 19Meiwerden twee planten, die vanaf 27April zonder B waren
gekweekt, overgebracht in oplossing A met 0,0005 g boorzuur per liter
en twee planten (no. 11 en 12), die vanaf 27 April 0,0005 g boorzuur
p. 1. hadden ontvangen, werden geplaatst in een oplossing zonder B.
Na 11 dagen hadden de beide eerste planten zich reeds vrij goed hersteld. Er waren nieuwe zijspruiten ontstaan van 3,4 cm lengte en talrijkenieuwewitgekleurdeWortels(vergl.fig.20,C).Debeideplanten, die
overgebracht warenineenoplossingzonder B,vertoonden na 17dagen
reeds duidelijke ziekteverschijnselen, terwijl de planthoogte slechts
0,3 cm was toegenomen. Djegroeipunten waren afgestorven en enkele
zijspruiten warenietsuitgejoopen. Bij één der planten waren de toppen
der zijspruiten echter reeds afgestorven. De randen der hooger geplaatste bladeren krulden zich gewoonlijk naar boven, terwijl de
bladstelen min of meer omlaag bogen. Plant 11 werd op 8 Juni ge-

1

1

68

plaatst in het donker tezamen met een controleplant, die B had ontvangen. Na 24uur werden de bladeren op zetmeel onderzocht volgens
de proef van SACHS. Debladeren van de eerste plant bleken zeer rijk te
zijn aan zetmeel in tegenstelling met die van de controleplant, waarbij
de zetmeelreactie negatief uitviel.
Op 9Juni werd plant 12in het donker geplaatst en op gezette tijden
op zetmeel onderzocht. Na 40uur waren de bladeren nog vol zetmeel,
(vergl.fig.21,D).Zelfsna4dagen,toen debladeren begonnente verwelken, bevatten zij nog vrij veelzetmeelen welhet meest aan de periferie
van het blad. De ophooping van zetmeel werd zoowelin de topblaadjes
als in de laagstgeplaatste bladen geconstateerd, bij de laatste bladeren
echter in iets mindere mate.
Proef 2.
Op 27 April werden 5 zaailingen van de var. Botergele geplaatst in
opl. A, waarvoor leidingwater werd gebruikt. Borium werd niet toegevoegd. De beginhoogte der planten vanaf den bovenkant van de kurk
tot het groeipunt was 0,2 cm. Gemiddeld werden de planten 5,9 cm
hoog, dus enkele cm hooger dan bij proef 1, waarbij gedestilleerd
water was gebruikt. De bovenbeschreven ziekteverschijnselen traden
ook iets later op, waren echter tenslotte even duidelijk.
Proef 3.
Op 25 Mei werden twee spruiten van de var. GreenMountain, nadat
deze gedurende 4 dagen waren te kiemen gezet in glaszand zonder B,
geplaatst in oplossing A zonder B. De lengte bedroeg toen 2 cm vanaf
de kurk tot het groeipunt. Na 22 dagen vertoonden de planten reeds
zeer duidelijke ziekteverschijnselen, en kon eveneens zetmeel worden
aangetoond. De lengte der planten was toen resp. 6,2 en 7,7 cm. Hierna nam de lengte niet meer toe.
Proef 4.
Vanaf 16 Juli t.e.m. 4 Augustus werd eiken dag een zaailing van de
var. Botergele, welke was voorgekiemd in tuinaarde, in oplossing A
overgebracht, zonder dat B werd toegevoegd. De potten hadden een
inhoud van 365 cc.
Op 4 Augustus hadden de eerste vijf planten reeds duidelijke ziekteverschijnselen, terwijl de 6e, 7een 8e plant de beginsymptomen vertoonden. Bij het 6eplantje begon het vegetatiepunt af te sterven, bij
het 7een 8ewas de bladstand abnormaal. Op 17Augustus werden alle
planten in het donker geplaatst en den volgenden dag werden van elke
plant eenige blaadjes onderzocht op zetmeel volgens de proef van
SACHS. De bladeren der planten, die resp. vanaf 16 Juli t.e.m. 23
Augustus waren gekweekt zonder B, bleken duidelijke zetmeelophooping te vertoonen, die der overige planten iets minder dui-
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delijk. De zetmeelophooping bleek het sterkst te zijn aan de bladpunt
en langs den bladrand, hetgeen duidelijk te zien was bij de bladeren,
die niet geheel met zetmeel waren opgevuld. Aangezien ook bij de
plant, die eerst op 4 Aug. in een B-vrij milieu was overgebracht,
het zetmeel nog niet geheel afwezig was, bleek de zetmeelophooping
reeds na 12dagen te zijn begonnen. De planten werden gefixeerd voor
het anatomisch onderzoek.
Proef 5.
Op 22 Juli werd een serie zaailingen van de var. Botergele resp.
geplaatst in de volgende oplossingen:
1. oplossing A plus 0,0005 g H 3 B0 3 per liter (volledig).
2. oplossing A zonder boorzuur.
3. oplossing Aplus 0,0005gH 3 B0 3per liter zonder Ca(H 2 P0 4 ) 2 . 2aq.
4. als oplossing 3 zonder boorzuur.
5. oplossing Aplus 0,0005 g H 3 B0 3 zonder KNO s en met een aequivalente hoeveelheid stikstof in den vorm van NH 4 N0 3 .
6. als oplossing 5 zonder boorzuur.
7. zonder stikstof, waarbij per pot werd gegeven:
0,230 g Ca(H 2 P0 4 ) 2 2 aq
0,181 g
MgS04.7aq
0,0905 g
Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq
0,181 g
CaS04.2aq
0,0005 g
H3B03
8. als oplossing 7 zonder boorzuur.
9. zonder calcium, waarbij a a n eiken p o t werd toegediend:
0,2004 g
NH4N03
0,0996 g
KN03
KH2P04
0,218 g
0,181 g
MgS0 4 7 aq
0,0905 g
Fe 3 (P0 4 ) 2 8 aq
0,0005 g
H3B03
10. als oplossing 9, zonder borium.
Bovendien kregen de oplossingen nog met uitzondering v a n boorzuur
de nevenelementen, die vermeld zijn op pag. 27 en wel in dezelfde concentratie.

De planten hadden bij het begin van de proef een lengte van 5 cm,
gemeten vanaf de kurk tpt het groeipunt, en bereikten de volgende
gemiddelde hoogten:
2. volledig zonder B
8,10 cm
1. volledig
26,9 cm
4. zonder Ca en zonder B 5,40 cm
3. zonder Ca
8,4 cm
6. zonder K en zonder B 6,45 cm
5. zonder K 10,20 cm
8. zonder N en zonder B 6,00 cm
7. zonder N
5,65 cm
10. zonder P en zonder B 5,55 cm
9,15 cm
9. zonder P
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Op 4 Augustus waren reeds in alle gevallen, waarbij geen B was gegeven, de typische boriumgebreksymptomen te zien, behalve in de gevallen waarbij geen stikstof was toegediend. Bij deze planten traden
wel duidelijke verschijnselen van stikstofgebrek op (Fig. 20 D, 2e
plant van rechts), doch het tekort aan B kwam hierbij niet tot uiting
(vergl. Fig. 20, D, rechtsche plant). De wortels en stolonen waren
lang, dun en vuilwit gekleurd.
Deplanten, diegeen Caen geen B,geen K en geen B, geen P en geen
B hadden ontvangen, stierven het eerst af en vrij spoedig,veel eerder
dan de planten die alles hadden ontvangen, met uitzondering van B.
Bij deplanten die geenCa ontvingen stierf het groeipunt af, terwijl
de okselknoppen ook uitliepen, de onderste het eerst (Fig. 20, D, linksche plant). De topblaadjes vertoonden echter een ander ziektebeeld
dan dat van boriumgebrek. Bij de uitgeloopen zijspruiten kwam het in
het geheel niet tot bladvorming. In sommige gevallen hadden de bladranden zich ook naar boven gekruld. De verschijnselen traden ongeveer gelijktijdig op met die, welke verkregen werden bij afwezigheid
van B, terwijl de planten, welke geen K, P of N ontvingen, eerst veel
later gebreksverschijnselen te zien gaven.
De planten die geenCaengeenB kregen bleven het meest achter in
groei en stierven het snelst af (Fig. 20, D, 2eplant van links). Het topgedeelte was hierbij geheel afgestorven, waarbij verschillende blaadjes
waren betrokken. De overige bladeren waren donkergroen gekleurd.
De zijknoppen waren vroeg uitgeloopen en allen spoedig afgestorven.
Het wortelstelsel was tot een minimum gereduceerd. De wortels waren
kort,dikenbruin.Deeindwortelsverslijmden enwarenvuilwit gekleurd.
Bij afwezigheid van K bereikten de planten een grootere lengte dan
bij afwezigheid van N, P of Ca. Na 3weken waren de symptomen van
K-gebrek duidelijk aanwezig, zich uitend in bladrandaantasting bij de
laagstgeplaatste bladeren. De bladkleur was donkergroen vooralin het
topgedeelte. Het wortelstelsel was, vergeleken bij afwezigheid van
N, P of Ca nog vrij goed ontwikkeld, ofschoon duidelijk ten achter bij
de planten, die de normale bemesting kregen.
De planten die zonder K en B werden gekweekt, bleven sterker in
groei achter dan de planten, die geen K ontvingen doch wel boorzuur.
De symptomen van B-gebrek kwamen nog het best bij de wortels tot
uiting, die kort bleven, zich lichtbruin kleurden en iets dikker werden
dan normaal. In het loof traden de boriumgebreksymptomen minder
goed op. Slechts bij één plant was het groeipunt afgestorven. Bij de
overige planten was de bladrand der topbladeren naar boven gekruld.
De verschijnselen van K-gebrek kwamen bij deze serie evenmin goed
tot uiting, waarschijnlijk doordat de groei sterk geremd was en doordat de bladranden eerder de neiging hadden naar boven om te krullen
dan naar beneden.
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Deplanten diegeenP ontvingen werden donkergroen van kleur, nog
donkerder dan de planten, die geen K hadden gekregen. Dekleur nam
naar den top in intensiteit toe, terwijl de topblaadjes opvallend klein
waren. Enkele van deze topblaadjes waren naar boven gericht. Het
wortelstelsel was achterlijk vergeleken bij normaal. Deeindwortels warenroodbruin en verslijmden tenslotte. De overige wortels waren vuilwit gekleurd. De stolonen waren zeer dun, eveneens vuilwit van kleur.
Bij afwezigheid van P en B vertoonden de planten reeds na 12
dagen beginverschijnselen van B-gebrek in de topblaadjes. De randen
der uiterste blaadjes krulden naar boven. Na 19 dagen was het verschijnsel zeer duidelijk te zien. De planten waren iets lichter van kleur
dan de planten die alleen P misten. Het vegetatiepunt en de topblaadjes stierven geheel af. Het wortelstelsel was zeer slecht ontwikkeld. Zij hadden een vuilwitte kleur en waren zeer kort. De eindwortels
waren roodbruin en verslijmd.
Proef 6.
Een oriënteerende proef werd genomen in watercultuur met stijgende hoeveelheden boorzuur, om een indruk te krijgen van de beste concentratie. Op 27 April werd een serie zaailingen van de var. Botergele
overgebracht in de oplossing van ZINZADZE. De volgende boorzuurgiften werden in duplo vergeleken: 0,0001,0,0002, 0,0003,0,0004, 0,0005,
0,005 en 0,05 gram per liter. De inhoud der potten bedroeg 365 cc.
Na 9 weken bleek de grootste gemiddelde lengte voor te komen bij
de planten, die 0,0003 g H 3 B0 3 per liter hadden ontvangen. Daarna
haalden de planten, welke 0,0004 en 0,0005 g H 3 B0 3 kregen, deze
planten in. Gemiddeld bereikten deplanten de gemiddelde hoogten die
vermeld staan in tabel XIV.
TABEL

XIV

Invloed van een stijgende boorsuurgift in een oplossing van Zinzadze (begin pH
op de lengte van zaailingen van de aardappelvariëteit Botergele

5)

Boorzuur in gperliter

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,005

0,05

Gemiddelde planthoogte incm

16,25

23,45

25,70

27,80

29,60

29,70

25,50

10,10

De gift van 0,05 g H 8 B0 3 werkte duidelijk schadelijk, hetgeen tot
uiting kwam in een slecht ontwikkeld wortelstelsel en een vroegtijdig
afsterven der oudste bladeren, beginnende bij bladpunt en bladrand.
De planten, die geen borium ontvingen, vertoonden de boriumgebrekverschijnselen later dan by gebruik van oplossing A, ofschoon ziektesymptomen overigens zoowel inwendig als uitwendig aanwezig waren. Ook bij deze planten werd belemmering van den zetmeelafvoer
geconstateerd.
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Proef 7.
Op 4Augustus werd een proef aangezet met zaailingen van de variëteit Franschen, eveneens om een voorloopigen indruk te krijgen van
de beste boriumconcentratie in watercultuur. Gebruikt werd oplossing A. De potten hadden een inhoud van 600 cc.
Vier planten werden gekweekt bij afwezigheid van B en telkens
twee planten in oplossingen met een stijgende B-concentratie, t.w.
0,0001; 0,0003; 0,0004; 0,0005; 0,001 en 0,01 gram H 3 B0 3 per liter.
Bij het aanzetten van de proef hadden de planten, die in rijke tuinaarde waren voorgekiemd, een lengte van 3 cm, gemeten vanaf den
bovenkant der kurk tot het vegetatiepunt.
Elke week werd delengte derplantengemeten.Degemiddelde planthoogten, die bij de verschillende boorzuurconcentratie's werden gemeten, zijn grafisch uitgezet (vergl. grafiek 1).
Tegelijk met deze proef werd een serie van vijf potten (inh. 600 cc)
aangezet met de boven aangegeven oplossing van ZIHZADZE, waaraan
geen borium werd toegevoegd, om de ontwikkeling der planten bij afwezigheid van borium in deze oplossing te vergelijken met die van
oplossing A zonder borium. De vier planten van oplossing A zonder
borium bereikten resp, de volgende hoogten: 15,5;29,7; 10,5; 16,5 cm,
of gemiddeld 18,05 ± 4,1 cm.
Devijf plantenin de oplossing van ZINZADZE zonder borium werden
resp. lang: 38,5; 18,5; 30,5; 36,2 en 29,5 cm of gemiddeld 30,58 ± 3,3
cm.
In de eerste plaats blijkt, dat de hoogte der planten nogal uiteen
liep.
Vooral de 2eplant van oplossing A heeft een vrij aanzienlijke lengte
bereikt. De gebrekssymptomen in het loof traden ook na verschillende
tijden op: bij de eerste en derde plant na drie weken, bij de 2e plant
eerst na 6weken en bij de vierde plant na 4weken. Daar de potten en
planten zeer uniform behandeld waren, ligt het voor de hand als oorzaak van het verschillend reageeren ten aanzien van het weglaten van
B aan te nemen, dat de verschillende zaailingen een verschillende behoefte hadden aan dit element.
In de 2e plaats valt het op, dat de planten in de oplossing van ZINZADZE gemiddeld een grootere hoogte bereikten dan in oplossing A.
Het verschil in planthoogte bedraagt 12,53 ± 5,26 cm.
Bij de oplossing van ZINZADZE traden de uitwendige ziekteverschijnselen inhetloofbij drie planten na zes, bij de twee overige eerst
na zeven weken op, bij de meeste planten dus later dan bij de planten
van oplossing A, hetgeen in overeenstemming is met hetgeen gevonden
werd bij de zaailingen van Botergele.
In de 3e plaats blijkt uit de proef, dat de zaailingen van de var.
Franschen veel grooter werden en langer doorgroeiden bij afwezigheid
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Tan B en bij aanwezigheid van zeer weinig B dan de zaailingen van
Botergele (proef 5en 8), m.a.w. de zaailingen van Franschenzijn minder gevoelig voor een tekort aan borium.
In oplossing A bereikten de planten bij de verschillende boorzuurconcentratie's na 9 weken gemiddeld de hoogten, die aangegeven zijn
in tabel XV (vergl. ook Fig. 20 A).
TABEL

XV

Boorzuur in g per l i t e r . . . .

0,00

0,0001

0,0003

0,0004

0,0005

0,001

0,01

18,05

38,50

48,90

51,00

67,35

43,95

54,70

Hoewel de zaailingen van de var. Franschen gemiddeld veel hooger
werden dan die van Botergele, en tevens meer organisch materiaal
produceerden, bleken zij bij gebruik van oplossing A veel minder gevoelig te zijn voor het weglaten van borium in watercultures. Evenals
bij dezaailingenvan Botergele blijkt hier de beste groei voor te konten
bij deconcentratie's van 0,0005g H 3 B0 3 per liter. Waarschijnlijk is de
planthoogte bij de concentratie van 0,001 g H 3 B0 3 per liter aan den
lagenkant, gezien de grootere gemiddelde hoogte bij 0,01 g H 3 B0 3 per
liter.Bijdezelaatste concentratietraden beginsymptomen van boriumvergiftiging op. De oudste bladeren vertoonden eensmalle,vrij scherp
begrensde afgestorven randzône (vergl. Fig. 20 A, de meest rechtsche
plant) en vergeelden iets eerder dan bij de andere serie's.
De reactie der oplossingen, waaraan geen B was toegevoegd, bleek
steeds min of meer zuur te zijn. Bij het beëindigen der proef werden
de pH-waarden gevonden, die vermeld zijn in tabel XVI.
TABEL

XVI

pH-waarden, gemeten volgens de chinhydronmethode (bij het beëindigen der proef)
van de oplossingen, waaraan geen B was toegevoegd
Oplossing A, begin-pH 5,53
Potnummer
Eind-pH

. . . .

1

2

3

6,25

6,70

6,00

4

Oplossing Zinzadze, begin-pH 5,00
||

5,50 |

5
4,97

6

7

8

9

6,33

5,25

5,83

5,75

In de meeste gevallen was de eind pH-waarde bij de oplossing van
dan bij oplossing A. Geheel constant is de pHwaarde in de oplossing van ZINZADE niet gebleven. In vier van de
vijf gevallen was depH iets opgeloopen.
De planten stierven niet spoedig af bij afwezigheid van B ; zij
ZINZADZE iets lager
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vormden bij deze proef zelfs nog kleine knolletjes (vergl. fig. 20 A,
beidelinkscheplanten).Inwendig waren dezeknolletjes opeentypische
wijze aangetast. De vaatbundelring was geheel of gedeeltelijk bruin
gekleurd, vooral bij de aanhechtingsplaats der stolonen. Het weefsel
buiten den vaatbundelring was somtijds ook plaatselijk aangetast,
eveneens gewoonlijk het sterkst in de buurt van het naveleinde. In
sommige gevallen washet weefsel ook binnen den vaatbundelring niet
geheel vrij van necrose. De stolonen waren bruin gekleurd. Bij doorsnijden bleken zij inwendig ook sterk te zijn aangetast, vooral in de
buurt van den knol. De groei van den knol werd hierdoor natuurlijk
sterk belemmerd. De secundaire stolonen waren bij afwezigheid van B
zeer kort of afwezig, zoodat de knolletjes, die bij deze secundaire stolonen behoorden, vaak vrijwel onmiddellijk verbonden waren aan de
primaire stolonen (vergl.Fig. 20, B). De wortels waren bij afwezigheid
van B min ofmeer donkergekleurd, vooral aan het worteleinde, tevens
korter en dikker dan normaal en sterker vertakt.
Proef 8.
Een meer uitgebreide proef ter bepaling van den invloed van een
stijgende boriumconcentratie werd in 1933 genomen. Als proefplant
dienden weer zaailingen van de var. Botergele, welke gedurende eenige
weken waren gekweekt in rivierzand, waaraan de noodige voedingszouten waren toegevoegd. De potten met een inhoud van 600 cc werden gevuld met oplossing A. Per liter oplossing werd resp.toegevoegd:
0,00; 0,0001; 0,0002; 0,0003; 0,0004; 0,0005; 0,0006; 0,0007; 0,0008;
0,0009; 0,01; 0,10 en 1,00 gram H 3 B0 3 .
Voor elke serie werden 11potten aangezet. Op 3Juni werd in eiken
pot één plant overgebraoht. De planthoogte bedroeg toen vanaf den
bovenkant van de kurk tot het groeipunt bij alle potten 2,6 cm. De
hoogte der planten werd vervolgens om de 7 dagen gemeten, vergl.
tabel XVII en grafiek 2. Op 23Juni waren bij acht derelfplanten, die
geen B kregen de groeipunten afgestorven, terwijl bij de drie overige
planten de verschijnselen iets minder ver waren gevorderd. Na zes
weken waren 8planten van deze serie afgestorven.
Een duidelijk merkbaren invloed oefende 0,0001 g H 3 B0 3 per liter
reeds uit op den groei der planten. Bij vier van de elf planten stierf
het vegetatiepunt echter na acht weken af.
Bij de serie, die 0,0002;g H 3 B0 3 per liter ontving, stierf het vegetatiepunt bij drie planten!af.
Bij deserie,die0,0003gH 3 B0 3 per liter ontving, stierf het groeipunt
bij twee planten na 8weken af en bij een derde plant na 9weken. Alle
overige planten, beneven» die, welke per liter resp. 0,0004; 0,0005;
0,0006; 0,0007; 0,0008 eni0,0009 g H 3 B0 3 hadden ontvangen, behielden gedurende de geheele proef een gezond uiterlijk.
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De planten, die per liter 1,00 g H 3 B0 3 ontvingen, vertoonden reeds
na zes dagen duidelijke symptomen van boriumvergiftiging. Bij de
laagstgeplaatste bladeren ontstonden afgestorven gedeelten aan de
bladpunt en den bladrand en een enkele maal ook tusschen de nerven.
Het wortelstelsel bleef sterk in groei achter en kleurde zich bruin. Op
23 Juni waren alle planten zoo sterk aangetast, dat alleen het topgedeelte, metin de meeste gevallen hoogstens vier samengestelde bladeren, wasovergebleven,terwijl de overige bladeren verdord en voor het
grootste gedeelte afgevallen waren. De meeste van deze topbladen
hadden toen eveneens een afgestorven bladrand. Typisch was, dat één
der planten opvallend beter was doorgegroeid en de vergiftigingsverschijnselen ookveelminder duidelijk vertoonde dan deoverige planten,
waaruit volgt, dat bij de verschillende planten de gevoeligheid ten
aanzien van een groote B-concentratie niet dezelfde was.
Bij de aangetaste bladeren was de bladrand gewoonlijk omlaag gekruld en de bladpunt naar binnen gebogen, terwijl het geheele samengestelde blad min of meer omlaag gericht was.
Van de 11planten, dieper liter 0,10 g H 3 B0 3 ontvingen, vertoonden
er 3 na twee weken duidelijke en 7 zwakke symptomen van boriumovermaat, terwijl de elfde plant vrij van verschijnselen was, weer een
bewijs voor de verschillende mate van gevoeligheid der planten. Vier
weken later was bij alle planten van deze serie een deel der oudere
bladeren afgevallen, terwijl de dadelijk hierop volgende bladeren afgestorven bladpunten en -randen vertoonden. De topgedeelten der
planten behielden een gezond uiterlijk.
Bij alle elf planten, die 0,01 g H 3 B0 3 per liter ontvingen, was na
4 weken eenige bladrandsterfte aanwezig op de oudere bladeren, terwijl bij enkele planten de oudste bladeren waren afgevallen. Na 7weken waren de verschijnselen nog duidelijker geworden. De planten
bereikten bij deze concentratie slechts een hoogte van 10,95 ± 1 , 1 cm.
De gemiddelde planthoogten bij de verschillende boorzuurconcentratie's, welke wekelijks werden gemeten, zijn gedeeltelijk uitgezet in
grafiek 2. Het verschil in de hoogte der planten, die 0,0008 g H 3 B0 3
per liter ontvingen, met die, welke minder of meer boorzuur ter beschikkinghadden,istevindenintabelXVIII.In delaatste kolomisvermeldofhet verschilbetrouwbaar is wanneer de zgn. " t " test van STUDENT toegepast wordt (zie FISHER, 1930).
Uit tabel XVIII blijkt; dat het verschil in de lengte der planten, die
0,0008 g H 3 B0 3 per litei|ontvingen en die welke minder boorzuur ter
beschikking hadden, geleidelijk grooter wordt naarmate minder boorzuur aanwezig was. Eer}uitzondering op de regelmaat maakt de gemiddelde planthoogte, <jUe bij de concentratie van 0,0007 g H 3 B0 3
werd bereikt. Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat deze gemiddelde
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TABEL XVIII
Verschil in lengte der planten, die 0.0008 g H,BO, per liter ontvingen met die, welke minder of meer boorzuur ter beschikking
hadden, uitgedrukt in cm
Verschil bemesting0,0008en0,000 g H.BO, per liter= 33,27 ±2,43
0,0008 „ 0,0001 „ „
„ „ = 20,45 ±3,32
0,0008 „ 0,0002
„ = 19,35 ±3,30
0,0008 „ 0,0003
, „ = 18,53 ±2,50
0,0008 „ 0,0004,, „
„ „ = 16,60 ±3,21
0,0008 „ 0,0005„ „
„ „ = 13,05 ±3,09
0,0008 „ 0,0006 „ „
„ „ = 10,05 ±3,44
0,0008 „ 0,0007 „ „
„ „ = 10,46 ±2,80
0,0008 „ 0,0009 „ „
„ „ = 9,04 ±3,68
0,0008 „ 0,0100,,
0,0008 „ 0,1000„
0,0008 „ 1,0000„

„
„
„

„ „ = 25,60 ±2,90
„ „ = 25,52 ±3,00
„ „ = 25,77 ±2,90

t

P

t=13,7
t = 6,3
t = 5,8
t = 7,4
t = 5,2
t = 3,3
t = 2,9
t = 3,7
t = 2,4

p < 0,01
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,01
p < 0,01
p = 0,01
p = 0,02
p < 0,01
p = 0,05

t = 8,8
t = 8,5
t = 8,8

p < 0,01
p < 0,01
p < 0,01

Betrouwbaarheid

Betrouwbaar

Opgrensvan
betrouwb.
Betrouwbaar

planthoogte door onbekende factoren te laag is uitgevallen. De factoren kunnen b.v. erfelijke groeiverschillen zijn. Een aantal van 11
zaailingen per serie blijft voor het aantoonen van kleine verschillen
ten slotte nog klein, wanneer we het heterozygote karakter van de
aardappelplant in aanmerking nemen.
Vergelijken we de verschillende groeicurven van grafiek 2 met elkaar dan valt in de eerste plaats op, dat de beste groeikromme verkregenwerdbijeentoedieningvan 0,0008gH 3 B0 3perliter. Vergeleken
bij decurve,waarbij boriumwerdweggelaten,tradeen merkbaar betere
groeiin,wanneer 0,0001gH 3 B0 3perliterwerdtoegevoegd.Degroeicurven der planten, die resp. 0,001 en0,0002gH 3 B0 3perliter ontvingen
snijden elkaar niet. Dit is wel het geval met de curven der planten, die
gekweekt werden in de oplossingen waaraan resp. 0,0002 en 0,0003,
resp. 0,0003 en 0,0004, resp. 0,0004 en 0,0005, resp. 0,0005 en 0,0006,
resp. 0,0002 en 0,0008 (enz.) g boorzuur per liter was toegevoegd. M.a.
w. aanvankelijk was de groei der planten, die 0,0002 g H 3 B0 3 per liter
ontvingen iets beter dan die der planten, die 0,0003 g boorzuur per
liter kregen. Ook groeiden de planten, die 0,0003 g H 3 B0 3 per liter ter
beschikking hadden, in het begin iets beter dan de planten, die gekweekt werden bij 0,0004 g boorzuur per liter, enz.
Gedurende de eerste twee weken van de vegetatieperiode werd zelfs
debestegroeiverkregen,wanneer 0,0002gH 3 B0 3perliteraanwezigwas.
Ofdit bij herhaling van deproef steeds zalopgaaniswiskundig niet uit
te maken, daar we over te weinig gegevens beschikken. In het algemeen kan echter wel aangenomen worden, dat de invloed van de verschillende boorzuurconcentratie's zich des te sterkker zal doen gelden,
naarmate de groei der planten vordert. De curven zijn geconstrueerd
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uit gemiddelde waarden ep.nu is het de vraag in hoeverre de afwijkingen van deze waarden zijli toe te schrijven aan het toeval.
Bij de vergelijking der verschillende curven is gebruik gemaakt van
de formule van PEARSON:
Z

2

2:{np(mp—nip)2}
=

oA2(l — »?2A.B.)

Hebben we uit deze formule de x2 bepaald, dan kunnen we uit een
tabel van FISHER (1930) de waarde vinden van een grootheid P. Deze
P geeft aan de kans, dat wanneer de vergelijkingswaarden nap inderdaad de „werkelijke" waarden zijn, de afwijkingen (dus de gevonden
mp's) alleen veroorzaakt zijn door het toeval.
Bij de vergelijking der verschillende curven zijn eerst de mp's van
de eene kromme als „vergelijkingswaarden" gebruikt, dus als mp's,
waarna de zuiverheid van aanpassing bepaald is via P ; vervolgens is
dezelfde berekening voor de andere kromme uitgevoerd. Blijkt in één
van beide gevallen p grooter te zijn dan 0,05, dan wil dat zeggen, dat
de mp's van de eene kromme zeer goed toevallige afwijkingen van de
tweede kromme voorstellen, zoodat er geen principieel verschil tusschen de beide krommen bestaat. Alleen wanneer in beide gevallen P
duidelijk kleiner is dan 0,05, mogen we spreken van een verschil tusschen beide krommen, waaruit we dan onze verdere conclusies kunnen
trekken.
Verschillende groeicurven zijn met elkaar vergeleken en de gegevens
hiervan zijn neergelegd in tabel XIX.
Het verschil tusschen de curven, die resp. behooren bij de concentratie van 0,0001 en bij dievan 0,0002 g boorzuur per liter is duidelijk,
daar P < 0,05, terwijl het verschil tusschen de krommen, die resp.
hooren bij de concentratie's 0,0002 en 0,0003 g boorzuurper liter, onbetrouwbaar is, aangezien P gelegen is tusschen 0,15 en 0,25. In het
eerste geval snijden de curven elkaar niet, in het laatste geval wel.
Vergelijken we dekromme,diehoort bij 0,0005gH 3 BO sperliter met
die, welke behoort bij 0,0006 g, dan vinden we, dat P = 0,15, m.a.w.
de mp's van de eene kromme kunnen zeer goed toevallige afwijkingen
van de andere kromme voorstellen. Bij vergelijking van de kromme,
welkehoort bij 0,0006 g boorzuur per liter, met die hoorend bij 0,0005
g H3BO3per liter, blijkt echter, dat P < 0,005. Aangezien P niet in
beide gevallen kleiner is dan 0,05, mogen we niet spreken van een
verschil tusschen beide krommen.
Zouden we willen nagaan of er een principieel verschil bestaat tusschen de curven vóór, of na het snijpunt, dan kan dit op dezelfde wijze
gebeuren als uitgevoerd is voor de heele curven, mits er maar 10 stel-
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TABEL

XIX

Vergelijking

van verschillende

groeicurven

van grafiek 2 om vast te stellen of hel

verschil reëel is *)
P < 0,05 \
40
Vergl. kromme 0,0001 met 0,0002
%* verschil betrouwbaar
0,0002
0,0001
x' — 48,02 P < 0,005 ƒ
9,3
P
tusschen
0,25
en 0,15 \ verschil
0,0002
0,0003
x' =
P = 0,15
ƒ onbetrouwbaar
0,0003
0,0002
x' = 10,6
9,4
P tusschen 0,25 en 0,15 \ verschil
0,0003
0,0004
x' =
0,0004
0,0003
x' = 11,01 P tusschen 0,15en 0,10 ƒ onbetrouwbaar
P < 0,005 \
0,0004
0,0005
x' = 75,2
P < 0,005 ƒ verschil betrouwbaar
0,0005
0,0004
x' = 24,2
10,8
P=0,15 |
0,0005
0,0006 . . . . .
x' =
P < 0,005 ƒ betrouwbaar?
0,0006
0,0005
X' — 45,5
P < 0,005 \
0,0006
0,0007
X' = 29,6
verschil betrouwbaar
0,0007
0,0006
x' = 60,72 P < 0,005 ƒ
888 10
P
<
0,005
l
0,0007
0,0008
x' =
»
P < 0,005 ƒ verschil betrouwbaar
0,0008
0,0007
x' = 2 0 4 > 9 0
P
< 0,005 \
0,0008
0,0009
X'= '33,10
P < 0,005 ƒ verschil betrouwbaar
0,0009
0,0008
X'= 1 2 3 ' °
P = 0,005 \
0,0001
0,0003
X' = 2 1 ' 8
P < 0,005 ƒ verschil betrouwbaar
0,0003
0,0001
X'= 1 2 3 ' °
P < 0,00F \
0,0003
0,0005
x' — 97 > 3
verschil betrouwbaar
0,0005
0,0003
x' — 37,06 P < 0,005 ƒ
P = 0,35 \
0,0005
6,4
0,0007
x" =
P < 0,005 ƒ betrouwbaar?
0,0007
0,0005
x' = 33,7
240 6
P < 0,005 \
0,0005
0,0008
x' =
>
P < 0,005 ƒ verschil betrouwbaar
0,0008
0,0005
x' = 2 8 4 > 3
') kromme 0,0001duidt aan de kromme, die hoort bij de concentratie van 0,0001g H s BO,per liter
kromme 0,0002 hoort bij de concentratie van 0,0002g H,BO, per liter, enz.

len van minstens 8waarnemingen zijn vanaf beginpunt tot snijpunt of
vanaf snijpunt tot eindpunt. Dit is bij de aardappelzaailingen niet
het geval.
Zandcidtures
Proef 9.
In 1933 werd een oriënteerende proef genomen, waarbij de invloed van borium werd nagegaan in Leerdamsch zand. Acht zaailingen van de var. Franschen ontvingen geen borium, waarvan zes
planten werden gekweekt in met zoutzuur behandeld zand. Vijf
zaailingen ontvingen 5 mg boorzuur per pot. Twee van deze planten
werden gekweekt in zand, dat met zoutzuur behandeld was.Deoverige
planten groeiden in onbehandeld zand.
Er werden voornamelijk zaailingen bij deze proef gebruikt, aangezien het mogelijk was, dat in knollen zooveel reserve-borium aanwezig
zou zijn, dat de verschijnselen van een tekort aan borium niet goed of
eerst zeer laat tot uiting zouden komen, wanneer van knollen werd
uitgegaan.
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Ter vergelijking werden echter twee potten aangezet met behandeld
zand, waaraan geen B werd toegevoegd. Deze potten werden voorzien van een knol van de var. Paul Kruger.
De potten ontvingen bemesting A van hoofdstuk V. Bovendien
werden aan eiken pot de nevenelementen toegediend, die vermeld
staan op pag. 31 en wel in dezelfde hoeveelheid.
Verder werden nog aangezet twee potten met onbehandeld zand, die
dezelfde bemesting kregen en bovendien 2gram NH 4 N0 3 extra. Eveneens ontvingen twee andere potten met onbehandeld zand een extra
stikstofbemesting, doch in den vorm van een aequivalente hoeveelheid NaN0 3 . Elk der potten werd voorzien van een knol van de var.
Paul Kruger. Alle potten bevatten 7kg zand.
Op 23 Mei werd met de proef begonnen.
Op 19 Juni waren twee zaailingen en de Paul Kruger planten, die
groeiden in onbehandeld zand zonder B, duidelijk achtergebleven in
ontwikkeling. Acht dagen later begon het groeipunt van een derde
zaailing af te sterven. Op dezen dag waren de bladeren van de Paul
Kruger planten komvormig omgebogen, hetgeen vooral in het topgedeelte van de plant duidelijk tot uiting kwam; 45 dagen na het aanzetten van de proef waren de groeipunten afgestorven en eveneens
verschillende okselknoppen. De panten waren zeer klein gebleven. De
randen der meeste bladeren waren min of meer naar boven gewelfd.
Bij de bladpunten en langs de bladranden ontstond ten slotte bij verschillende bladeren een licht-paarse kleur als gevolg van de vorming
van anthocyaan. Bij sommige hooger geplaatste bladeren en ook ter
halve hoogte van de plant werden sommige gedeelten in de buurt van
den bladrand iets lichter van kleur. Op deze plaatsen stierf het weefsel soms pleksgewijs af.
Op nog later stadium werd de geheele plant bleekgroen. De
bladeren voelden stijf aan en de bladstelen heten op dit stadium
bij aanraking vrij gemakkelijk los. De topgedeelten der planten
waren over een afstand van eenige centimeters geheel afgestorven.
Verschillende oudere bladeren waren nu ook aan het topeinde afgestorven.
De zaailingen van de var. Franschen vertoonden, evenals bij de
watercultures, een verschillende gevoeligheid ten aanzien van het
weglaten van borium. Op 27Juni, toen de Paul Kruger planten reeds
duidelijke verschijnselen vertoonden, waren vijf der zes zaailingen
nog volkomen gezond. Op 10 Juli was één der planten nog gezond en
had een hoogte bereikt van ± 3 dm. Een andere plant was ± 2 dm
hoog en vertoonde de beginverschijnselen in het groeipunt. Deoverige
planten waren ± 1 dm hoog, terwijl bij alle stengels de groeipunten
waren afgestorven. Deplanten waren overigens donkergroen. Het naar
boven omkrullen der bladranden was lang niet zoo opvallend als bij de
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Paul Kruger planten en slechts min of meer bij de topblaadjes te zien.
Op 26Juli waren alle planten ziek. De zaailingen, die in het onbehandelde zand werden gekweekt, bleven alle gezond evenals de controleplanten, die borium kregen.
Op 1 Augustus vertoonden beide Paul Kruger planten, die in het
onbehandelde zand werden gekweekt zonder toevoeging van borium,
doch die een extra dosis stikstof hadden ontvangen in den vorm van
NaN0 8 , de eerste symptomen van boriumgebrek in de groeipunten.
Het stengeluiteinde was over een korten afstand een weinig donker
gekleurd, als gevolg van inwendige aantasting. De topblaadjes hadden
toen nog een vrij normalen stand. Ook de overige bladeren zagen er
volkomen normaal uit en waren donker groen van kleur. Het groeipunt wastwee dagen later afgestorven tezamen met de uiterste topblaadjes.
Op 6 September vertoonden de Paul Kruger planten der overeenkomstige serie met extra stikstof in den vorm van NH 4 N0 3 de beginverschijnselen in het vegetatiepunt. Het groeipunt stierf vervolgens
vrij spoedig af. De verschijnselen traden bij deze planten dus iets later
op dan bij de planten, die NaN0 3 kregen.
De Paul Kruger plant, die geen extra stikstofgift kreeg en gekweekt
werd zonder B-toediening in onbehandeld zand, bleef, evenals de
gelijkbehandelde zaailingen, gezond, als gevolg van het feit, dat het
zand blijkbaar genoeg opneembaar B bevatte bij de bestaande groeivoorwaarden van de plant. Door een extra stikstofgift werd de groei
echter zoodanig gestimuleerd, dat op een bepaald oogenblik onvoldoende borium werd opgenomen. Het tekort had nu een min of meer
acuut verloop, hetgeen zich openbaarde in een plotseling afsterven
van het groeipunt. Bij de planten in het behandelde zand, die minder
stikstof kregen, verüep het proces geleidelijker. Vóórdat de groeipunten hierbij afstierven, reageerden verscheidene bladeren hier sterker
met een omhoogkrullen der bladranden. De bladeren van deze planten werden ook spoediger chlorotisch en bros, terwijl hierbij ook
anthocyaan werd gevormd. Dit was niet het geval bij de planten met
extra stikstofgift in het onbehandelde zand, waarbij de ziekteverschijnselen eerst eenige Weken voor het einde van de vegetatie-periode
optraden. Het ziektebeeld bleef hierbij meer beperkt tot de uiterste
topblaadjes van de plant.
Bij onthouding van borium was de knolopbrengst van de zaailingen
in het behandelde zand gemiddeld 18,5g en van de Paul Kruger planten gemiddeld slechts 8,35 g. Bij deze planten was de moederknol geheel vergaan. Bij aanwezigheid van borium waren de opbrengsten
resp. 52,51en 97,30 g. In het behandelde zand ontwikkelden de wortels
zich slecht bij afwezigheid van borium. Zij waren kort en vrij sterk
vertakt, dikker dan normaal en licht- tot donkerbruin van kleur. Ook
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de stolonen waren min of meer bruin gekleurd. De knollen waren klein
en hadden gewoonlijk een luw en gebarsten oppervlak, dat plaatselijk
eveneens min of meer donker was gekleurd (Fig.21,C).Bijenkele planten vertoonde een deel der knollen inwendig typische symptomen, die
tot uiting kwamen in een plaatselijke bruine verkleuring van den
vaatbundelring over een korteren of längeren afstand, gewoonlijk het
sterkst aan het naveleinde (Fig. 21, B). Ook het gedeelte buiten den
vaatbundelring vertoonde soms plaatselijk een bruine verkleuring,
eveneens gewoonlijk het sterkst in de buurt van het naveleinde. Bij
uitzondering kwamen ook in het merggedeelte der knollen afgestorven gedeelten voor. Doordat de stolonen bij het naveleinde vaak min
of meer vergaan waren, lieten de knollen gemakkelijk los. Niet alle
knollen van dezelfde plant waren in gelijke mate aangetast. Sommige
knollen waren vrij van inwendige verschijnselen. Bij de zaaiüngen van
de var. Franschen kwam de aantasting minder duidelijk tot uiting dan
bij de Paul Kruger planten. Bij enkele planten was het loof sterk aangetast, terwijl knolsymptomen afwezig waren.
De invloed van een tekort aan borium werd in 1933 zoowel bij den
aardappel als bij tabak en tomaat nagegaan. Eenige analysecijfers die
betrekking hebben op het loof van planten, die gekweekt werden in
met zoutzuur behandeld zand, resp. bij aanwezigheid en bij afwezigheid van voldoende boriuin, zijn te vinden in tabel XX.
TABEL

XX

Invloed van borium op de samenstelling van het loof van aardappels, tabak en tomaat. De gehalten der elementen zijn uitgedrukt in procenten van de drogestof (1933)
K

Ca

Mg

N

P

1,35
2,66

1,79
1,57

0,55
0,58

1,40
3,11

0,20
0,40

1,16
2,26

0,74
1,27

0,17
0,38

0,60
1,63

0,16
0,35

1,28
2,52

1,25
1,70

0,24
0,54

0,78
2,18

0,24
0,43

Bij afwezigheid van borium nemen de gehalten aan resp. K, Ca,
Mg, N en P in het algemeen duidelijk toe.Het betreft hier planten, die
reeds eenigen tijd ziek zijn geweest en zeer klein zijn gebleven, doordat
borium afwezig was. De hooge gehalten bij afwezigheid van borium
kunnen verklaard worden uit het feit, dat de planten na den stilstand
van den groei voortgegaan zijn met het opnemen van verschillende
elementen, waarbij de beschikbare hoeveelheid verdeeld werd over
veel minder organischestof dan bij de planten, die borium ontvingen.
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Bij de aardappelplant komt dit in het bovenstaande geval vooral tot
uiting bij de gehalten aan K, N en P. Bij tabak en tomaat is ook het
Ca- en Mg-gehalte duidelijk grooter bij afwezigheid van borium.
Ook bij de suikerbiet werd een duidelijke toename van het gehalte
aan K, Ca en Mgwaargenomen tengevolge van een tekort aan borium.
Deze toename vond eerst plaats nadat de planten ziek waren geworden
(VAN SCHREVEN, 1936, e, p. 192 en

194).

Proef 10.
Een iets grootere proef in zandcultures werd in 1934 genomen.
Eenerzijds werd hierbij de invloed nagegaan van een stijgende bemesting op het optreden der verschijnselen, waarbij de onderlinge verhouding van de toegediende hoeveelheden K, N, P, Mg en Ca gelijk
bleef (tabel XXI, bemesting 1,2en3)enanderzijdswerddeinvloedrespectievelijk nagegaan bij een stijgende stikstof-, phosphor- of calciumgift (tabel XXI, bemesting 4, 5, 6, 7 en 8).
TABEL

XXI

Bemestingsschema der zandcultures ter onderzoek van den invloed van borium
Bemesting

NH.NO, . . . .
KNO,
MgSO, 7 aq. . .
CaSO, 2 aq. . .
Ca(H 2 P0 4 ), 2 aq.
Fe,(P0 4 ) s 8 aq. .

8

2,00
1,00
1,25
1,222
0,75

3,00
1,50
1,88
1,83
1,12

4,00
2,00
2,50
2,44
1,50

1,00
2,00
1,00
1,25
1,222
0,75

2,00
2,00
1,00
1,25
1,222
0,75

2,00
1,00
1,25
3,66
0,75

3,00
1,50
3,00
1,83
1,12

3,00
1,50
5,00
1,83
1,12

Tevens werd de ontwikkeling van de plant bestudeerd bij een stijgendeboriumgift, resp. in den vorm van boorzuur en in den vorm van
mangaanboraat : vergl. linksche kolom van tabel XXIT.
Bovendien werden, met uitzondering van Mn, dezelfde nevenelementen toegevoegd, die vermeld staan op pag. 31 en in dezelfde
hoeveelheid.
De bemestingen 1, 2 en 3 werden zoowel vergeleken bij toevoeging
van 0,1 gram mangaanboraat per pot als bij afwezigheid van borium.
De bemestingen 4, 5, 6, 7 en 8 werden toegepast zonder toevoeging
van borium. De stijgende boriumgiften werden nagegaan bij bemesting 2. De volgende hoeveelheden borium werden gegeven per pot:
als H 3 B0 3 : 0,0035; 0,0070; 0,0105 en 0,0140 gram en
als mangaanboraat: 0,0175; 0,035; 0,053; 0,070 en 0,10 gram.
Alle potten, die geen borium kregen of boorzuur inplaatsvan mangaanboraat, ontvingen 15 mg MnS0 4 .4H 2 0.
Voor elke serie werden 2 potten aangezet. Elke pot bevatte 7 kg
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zand, dat met zoutzuur was behandeld en vochtig gehouden werd met
gedestilleerd water.
Op 28 Juni werd elke pot voorzien van een knol van de var. Paul
Kruger. Bij bemesting 1, 2 en 3verliep de groei der planten normaal
bij aanwezigheid van 0,1gram mangaanboraat. Naarmate een zwaardere bemesting gegeven was, ontwikkelden de planten zich echter
krachtiger (vergl. tabel XXII).
Bij afwezigheid van borium waren reeds op 10 Juni bij de meeste
planten, beginverschijnselen van B-gebrek op te merken. Bij een der
planten die bemesting 1ontving zonder B, waren de topgedeelten op
16 Juli geheel scheef gegroeid onder een hoek van i 90°, terwijl de
randen van verschillende bladen naar boven waren gewelfd. Op 24
Juni waren de groeipunten van deze plant geheel afgestorven, evenals
de okselknoppen. De lager geplaatste bladeren vertoonden toen eenige
chlorose tusschen de nerven en eenige necrotische plekjes aan den
bladrand. Bij enkele oudere bladeren kon eenige anthocyaanvorming
worden geconstateerd.
Ook bij de iets zwaarder bemeste serie (bemesting 2) groeiden de
topeinden van één der planten bij afwezigheid van borium geheel
scheef. Sommige bladstelen en bladspillen bogen bij deze plant ook
sterk naar beneden of opzij. Beide planten van deze serie waren op
12 Juli duidelijk ziek.
Bij de nog zwaardere bemesting traden de verschijnselen bij één
der planten eerst ± 2 0 Juli op,terwijl de andere plant reeds op 16 Juli
duidelijk ziek was. De planten, die overmaat stikstof kregen, waren
op 12 Juli stérk ziek; zij vertoonden op dezen datum reeds talrijke
bladeren, waarvan de rand omhooggekruld was. Bij de planten, die
meer Ca(H 2 P0 4 ) 2 2aq ontvingen, traden de verschijnselen echter eerst
tegen 20Juli op.
Merkwaardig was, dat alle vier planten, die meer CaS0 4 ontvingen
(bemesting 7en 8) op 24 Juli opvallend grooter waren dan de overige
planten, diegeen B en minder CaS04 kregen. De verschijnselen kwamen echter ook bij deze planten duidelijk tot uiting, bij één der planten van bemesting 8reeds op 10Juli en bij de overige iets later (vergl.
Fig. 23, de meest rechtsche plant).
Reeds bij een gift van 3,5 mg H 3 B0 3 per pot werden volkomen normaal uitziende planten verkregen, evenals bij de grootere boorzuurgiften.
Bij een toediening van 0,0175 g mangaanboraat vertoonde één der
beide planten op 3 Augustus beginverschijnselen van boriumgebrek.
Typisch was, dat de symptomen hierbij het eerst uitwendig tot uiting
kwamen bij de 4e bladsteel (van den top gerekend) en wel bij twee
verschillende spruiten. Deze bladstelen vertoonden halverwege een
scherpe knik naar beneden. Op 10Augustus vertoonde nog een andere

Fig. 22

Fig. 23
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bladsteel een dergelijke knik, doch meer naar opzij. Op dezen datum
begonnen de topgedeelten van de andere plant van deze serie scheef
te groeien (Pig. 21, A). Uit het anatomische onderzoek bleek later,
dat beide planten duidelijke inwendige verschijnselen vertoonden.
Bij de planten, die 0,035g mangaanboraat ontvingen, ontwikkelden
de bloemknoppen zich onvolledig (vergl. fig. 26, G). Inwendig vertoonden de planten in den etengeltop en in de uiterste bladstelen verschijnselen van boriumtekort zooals later uit het anatomisch onderzoek bleek. Dit was eveneens het geval met de planten, die 0,053 g
mangaanboraat ontvingen, ofschoon de groeipunten hierbij niet afstierven. Opgemerkt moetnog worden, dat deplanten, dieresp. 0,0175,
0,035 en 0,053 g mangaanboraat kregen, tegen het einde van den
groei ook zwakke symptomen van mangaangebrek in de topblaadjes
vertoonden. Bij de gift van 0,070 en 0,10 g mangaanboraat was de
groei geheel normaal. De oogst had plaats op 12 September. De invloed van het weglaten van B was weer zeer goedte zien aan het wortelstelsel en aan den geringen knolopbrengst (Fig. 22). De knollen lieten bij de serie's zonder B gemakkelijk los van de stolonen, doordat
deze bij de aanhechtingsplaats gedeeltelijk of geheel vergaan waren.
Inwendige knolsymptomen kwamen bij afwezigheid van B in verschillende gevallen zeer goed tot uiting, Sommige planten vertoonden
echter geen inwendige knolsymptomen, ofschoon het loof zeer ernstig
ziek was. In enkele gevallen trad bij de knollen ook mergnecrose op,
n.l. bij bemesting 1zonder borium.Bij toevoeging van borium trad bij
deze groep eveneens mergnecrose in de knollen op, ofschoon het loof
geheel vrij bleef van ziekteverschijnselen. De oogstresultaten zijn vermeldintabelXXII. Inditverbandmoetwordenopgemerkt,datdebeide
planten bij de diverse serie's in de meeste gevallen zeer gelijkvormig
hadden gereageerd op de toegepaste bemesting, hetgeen bij het meten
en wegen der planten duidelijk tot uiting kwam.
Opvallend is, dat bij de serie's zonder B die extra calcium kregen,
hetzij als Ca(H 2 P0 4 ) 2 2aq, of als CaS0 4 2aq (serie's 6, 7en 8)deplanthoogte en de opbrengsten grooter zijn dan bij aanwezigheid van minder Ca. Ditzelfde geldt voor bemesting 3 en 4bij afwezigheid van B,
mogelijk eveneens omdat deze serie's meer Ca ontvingen dan serie 1,
afgezien van de overige elementen, die extra werden toegevoegd. De
reden moet misschien gezocht worden in het feit, dat de wortels bij
aanwezigheid van meerCa beter in staat waren sporen B uit het zand
op te nemen. Waarschijnlijk is deze veronderstelling echter niet, aangezien de grootere Ca-giften hier geen duidelijken invloed hebben uitgeoefend op het wortelgewicht. Een andere mogelijkheid is, dat het
CaS0 4 2aq en Ca(H2P04J)j 2 aq niet geheel vrij was van borium.Ditis
nietverder onderzocht. Deinvloedvan eentekort aanBkomt veel sterkertot uitingbij hetwortel-enknolgewicht dan bij het loofgewicht. De
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verhouding loofgewicht/wortelgewicht neemt dan ook bij afwezigheid
van B toe. Het drogestofgehalte van het loof is in de meeste gevallen
wegens een sterk tekort aan B afgenomen; voor het drogestofgehalte
van den knol geldt het tegengestelde.
Potproef met grond waarop bieten hartrotziek werden
Proef 11.
In den zomer van 1935 werd aan het Instituut voor Suikerbietenteelt een aardappelplant (var. ZeeuwscheBlauwe)in een pot gekweekt,
die gevuld was met 10 kg grond, waarop bieten duidelijk hartrotziek
werden.
Verschijnselen van boriumgebrek traden slechts in zeer zwakke
mate op. Enkele weken voor den bloei krulden de randen van sommige
bladeren zich omhoog, terwijl enkele bladstelen en bladspillen scheef
groeiden en plaatselijk een knik vertoonden. Bij het anatomische
onderzoek werden geen afstervingsverschijnselen in het inwendige
weefsel waargenomen. Een belemmering van zetmeelafvoer werd niet
in de bladeren geconstateerd. Bij den oogst bleken de 19 knollen,
die deze plant produceerde, alle vrij te zijn van inwendige ziekteverschijnselen.
In dat jaar werden ook suikerbieten gekweekt in potten met een inh.
van 20 liter, die met dezelfde soort grond waren gevuld. Aan vijf potten werd 50 mg boorzuur toegevoegd, de overige potten kregen geen
borium. In de laatste potten werden de bieten duidelijk hartrotziek.
In 1936 werden in dezelfde potten Zeeuwsche Blauwe aardappelen
gekweekt zonder toevoeging van borium. De potten stonden in de
open lucht en werden vochtig gehouden met gedestilleerd water.
De nawerking van het in 1935gegeven boorzuur bleek zeer duidelijk
te zijn. De planten in de potten, die in '35 geen B ontvingen, ontwikkelden zich minder krachtig dan diewelke groeiden in de potten, die in
dat jaar boorzuur hadden gekregen, hoewel bepaalde ziekteverschijnselen in het loof verder niet optraden. De opbrengst aan knollen bedroeg in de eerste serie resp.: 158,9; 296,8; 276,9; 312,5;217,5g (gem.
263,3 g; 123 knollen), die der 2e serie: 444,2; 419,2; 453,1; 424,5;
408,3g (gem. 429,9 g; 118knollen). Het verschil in opbrengst was dus
zeer groot. Alle knollen waren vrij van ziekteverschijnselen.
Veldwaarnemingen
Proef 12.
Teneinde na te gaan hoe inwendige knolverschijnselen eventueel
tot uiting zouden komen op het veld, werden in 1938 op mijn verzoek,
door de N.V. Chilisalpeter Handel Mij. op eenige velden waar gedurende eenige jaren duidelijk hartrot was opgetreden bij voederbieten,
aardappels uitgeplant. Eén veld was gelegen bij Diessen (Boxtel) en
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eenandere bij St.Anthonis. Beide proefvelden waren op zandgronden
gelegen met een pH-wawde van ± 6 , 5 .
Op het veld bij Diessen werden naast elkaar in drievoud vergeleken
een gift van 600 kg chili met een gift van 600 kg kalksalpeter. Als
proefplant diende het ras Roode Star. De opbrengsten per ha waren
resp. voor de chiliveldjes: 35,200; 32.200 en 34.200 kg (gem. 33.867
kg) en voor de hiertusschen gelegen kalksalpeterveldjes: 34.400;
32.800 en 29.300 kg (gem. 32.167 kg). Ruw berekend was hier de opbrengst der chiliveldjes 5,3% hooger dan van de kalksalpeterveldjes.
Opmerkelijk was, dat op alle perceeltjes schurft voorkwam, doch
bij de kalksalpeterveldjes in erger mate dan bij de chiliveldjes. Bij
alle perceeltjes kwam eenige inwendige knolaantasting voor, doch
op de chiliveldjes minder.
Op het veld te St. Anthonis werden naast elkaar vergeleken een
bemesting van 500 kg N resp. als kalksalpeter, chili, natronsalpeter
en natronsalpeter + 20 kg borax.
Als proefplant diende de variëteit Industrie.
Kort voor den oogst wetrden op alle veldjes een aantal knollen doorgesneden. De geringste aantasting bleek voor te komen op het perceel
dat borax gekregen had, het sterkst waren de knollen van de kalksalpeter- en natronsalpeter-veldjes zonder B aangetast en in mindere
mate de chiliveldjes. Na den oogst bleken van het kalksalpeterveld
van de 157 onderzochte knollen 63% inwendig ziek te zijn; van de
116knollenafkomstig van het veld, dat borax had gekregen, vertoonden 18 inwendige verschijnselen, d.i. 16%. Over het algemeen waren
deze verschijnselen echter minder duidelijk. Bij het ras Industrie waren de symptomen veel duidelijker te zien dan bij het ras Roode Star;
mogelijk was dit een gevolg van het rasverschil, doch zeker is dit niet,
aangezien de beide rassen op verschillende gronden waren verbouwd.
Het meest karakteristieke verschijnsel in den knol is de plaatselijke,
of geheele bruinkleuring van den vaatbundelring, zooals deze te zien
is bij de beide bovenste knollen van fig. 24, en bij den linkschen en
rechtschen knol boven in fig. 25. Gewoonlijk is de bruinkleuring het
sterkst aan het naveleinde der knollen en begint zij op de.plaats waar
de stoloon in den knol overgaat (fig. 25,bovenste knolrechts). Vaak
is dan ook slechts een klein deel van den vaatbundelring in de buurt
van deze plaats bruingekleurd. Overigens kan de vaatbundelring op
de meest willekeurige plaatsen sterker zijn aangetast dan elders.
Tegenover de bruingekleurde gedeelten van het vaatburidelweefsel
kan het schorsgedeeltevan den knol plaatselijk eveneens min of meer
zijn aangetast en donker gekleurd, fig. 25, middelste knol van bovenste rij. Bij uitzondering komen ook in het merggedeelte van den knol
plaatselijk bruingekleurde gedeelten voor, fig. 24, rechtsche knol
onderaan, fig. 25linksche knol onderaan. Soms ziet men deze donker-
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gekleurde gedeelten min of meer door den schil heenschemeren, en kan
ook de schil op deze plaatsen donkergekleurd zijn. Het gedeelte binnen
den vaatbundelring maakt in vele gevallen een min of meer glazigen
indruk. Bij het doorsnijden maken dergelijke knollen een eenigszins
krakend geluid. Het deel binnen den vaatbundelring vertoont bij
sterke aantasting de neiging spoedig aan de lucht te verkleuren als
gevolg van de tyrosinase-tyrosinereactie. Zoowel kleine als groote
knollen kunnen inwendig duidelijk zijn aangetast.
In vele gevallen bleken niet alle knollen van dezelfde plant inwendige verschijnselen te vertoonen, terwijl de verschijnselen bij de zieke
knollen, die tot dezelfde plant behoorden, in sterkte uiteenliepen.
Wat de verschijnselen in het loof betreft, kan worden opgemerkt,
dat op alle perceelen deranden der bladeren van verschillende planten
min of meer naar boven omkrulden. Met zekerheid kon niet worden
vastgesteld, dat de oorzaak hiervan een tekort aan borium was, aangezien de planten voor een groot deel waren aangetast door de rhizoctonia- en bladrolziekte.
Voor een iets uitgebreider verslag van deze waarnemingen kan verwezen worden naar het Tijdschr. over Plantenziekten (1938) en de
Land- en Tuinbouwgids (1938).
Anatomisch onderzoek
Na een oriënteerend onderzoek van het inwendige ziektebeeld bij
zaailingen van de var. Franschen en Botergele en bij Green Mountain,
planten, die gekweekt waren in boriumvrije oplossingen, werd overgegaan tot het anatomisch onderzoek van:
o. een serie zaailingen van het ras Botergele, die gedurende verschillende tijden in watercultuur waren gekweekt zonder borium
(alle planten van proef 4);
b. een serie zaailingen van de var. Franschen, die in watercultuur
waren gekweekt en stijgende hoeveelheden borium hadden ontvangen (planten van proef 7);
c. eenige zaailingen van de var. Franschen en verschillende Paul
Krugerplanten, die in zandcultuur waren gekweekt zonder toevoeging van borium of kleine hoeveelheden borium hadden ontvangen.
Een deel van het materiaal, o.a. alle planten van a werden in een
luchtledige ruimte gefixeerd bij 90° in een oplossing, die per 100 cc
70% alcohol, 3 gram sublimaat en 3 gram ijsazijn bevatte. Na overbrenging in oplossingen met stijgende alcohol- en vervolgens in oplossingen met stijgende xylolconcentratie's werd het materiaal inge-
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sloten in paraffine met een smeltpunt van 32° C. Vervolgens werden
microtoomcoupesgemaakt, waarvan dedikte 15/*bedroeg.Vandeplanten van groep a werden systematisch alle onderdeelen: jonge en oude
wortels, internodiën, nodiën,bladstelen, bladspillen enblaadjes op verschillende planthoogte onderzocht. Van deze onderdeelen werden zoowel dwarse, tangentieele als radiaire coupes gemaakt. Van de groepen
b en c werd een deel versch, of, na in alcohol bewaard te zijn geweest,
met de hand gesneden, terwijl een ander gedeelte, na fixatie, met de
microtoom werd gesneden. Materiaal van zieke en gezonde planten
werd met elkaar vergeleken.
Resultaten. De eerste inwendige degeneratieverschijnselen treden
op in de worteluiteinden, meestal beginnend in de initialen van het
meristeemgebied (Fig. 26,A, 1, bij peaenpxy).Alsgevolghiervan wordendecellenvan het meristeemgedeelte, die zich uit deze initialen ontwikkelen, in het ziekteproces betrokken, zoodat dezecellen gedeeltelijk
of geheel te gronde kunnen gaan. Verdere lengtegroei van den wortel
is dan uitgesloten. In het gröeipunt van den wortel sterven afzonderlijke cellen of celcomplexen af. De aantasting begint met een bruinkleuring van den celwand, waarna de celinhoud zich eveneens bruin
kan kleuren. Ook de cambiumcellen, die hooger op in den wortel liglen,degenereeren plaatselijk. Decellenvan het vaatbundelsysteem, die
grenzen aan het zieke of doode meristeemgebied kunnen eveneens
degenereeren, waarbij zoowel phloëem- als xyleemcellen te gronde
gaan, Een enkele maal werd ook geconstateerd, dat nog vóórdat het
vaatbundelgedeelte werd aangetast, gedegenereerde cellen in het
schorsparenchym voorkwamen (Fig. 26,A, 2bij sp). Overigens worden
ook cellen van de overige weefsels (endodermis en epidermis) in het
ziekteproces betrokken. De afgestorven cellen kleuren zich niet rood
na behandeling met phloroglucine en sterk zoutzuur.
Vaak zijn de schorsparenchymcellen van den primairen wortel, die
zich bevinden in de buurt van de plaats waar secundaire wortels uit
het pericambium ontstaan, sterk gedegenereerd (Fig. 26, A, 2 bij sp).
Dit kan soms reeds het geval zijn, vóórdat het inwendige gedeelte van
den secundairen wortel ziektesymptomen vertoont. Secundaire worteltjes kunnen echter inwendig reeds sterk zijn aangetast, kort nadat
zij zijn uitgeloopen, of nog vóórdat zij uit den primairen wortel zijn
tevoorschijn gekomen (Fig. 26, A, 2, bij sw).
Ook in den ouderen wortel ontstaan dezelfde ziekteverschijnselen,
zoodat in alle weefsels zieke of afgestorven gedeelten kunnen voorkomen (Fig. 26, A, 3). In de buurt van zijwortels kan vooral
het schorsparenchym sterk zijn aangetast (bij sp1). Het gedeelte tusschen xyleem en pericambium kan sterk uitgerekt zijn door talrijke
deeüngen, die in het phloëem plaats vinden. Dit laatste weefsel kan
daardoor sterk in radiaire richting verbreed zijn. De afzonderlijke
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cellen zijn vaak lastig of niet meer te herkennen, vooral wanneer de
wanden samengedrukt of uitgerekt zijn. Deze uitrekking heeft gewoonlijk in radiaire richting plaats. Het xyleem ontwikkelt zich zwak
bij sterk borium-tekort. Er ontwikkelen zich minder cellen, terwijl
de wanden dun blijven. Evenals de houtvaten kunnen houtparenchymcellen een donkerbruine kleur aannemen. De aantasting kan
zeer plaatselijk zijn.
Kort na het optreden der ziekteverschijnselen in het wortelstelsel
ontstaan degeneratieverschijnselen in den stengeltop (fig. 26, B).
Eveneens gaan hierbij cellen in het meristeemgebied gedeeltelijk of
geheel te gronde. De cellen, die zich uit het zieke cambium ontwikkelen, zijn van den aanvang af ziek. Bij sterk tekort aan B verloopt het
proces van afsterving in de verschillende weefsels van het topgedeelte
van de plant vrij snel. Wanneer het tekort meer geleidelijk ontstaat,
blijft de aantasting voorloopig beperkt tot bepaalde cellen of celcomplexen in verschillende weefsels, welke bij voortgezetten groei van de
plant inzandcultuur aanleidingkunnengeventot eenscheefgroeien van
hettopgedeelte.Bijeendergelijkgeleidelijkverloopvanhet ziekteproces
kunnen dan reeds duidelijke inwendige verschijnselen ontstaan in de
bladstelen van verschillende bladeren in het topgedeelte van de plant,
nog vóórdat het groeipunt afsterft. Op de plaatsen, waar de bladstelen
van dergelijke bladen in den stengel overgaan, kunnen de cellen der
vaatbundels ofvan het omliggendeparenchym sterkzijn aangetast, terwijl de stengel inwendig duidelijke symptomen vertoont in de nodiën,
vooral in de buurt van de aanhechtingsplaats van de bladstelen en in
de buurt van de okselknoppen. Het weefsel in de internodiën in dan
vaak nog niet of veel minder gedegenereerd. Hierdoor wordt het gemakkelijk loslaten der bladeren bij sterk boriumgebrek verklaard.
Tig. 26 C en F stellen dwarse doorsneden voor van bladstelen met
inwendige symptomen van boriumgebrek. Het cambium (ca) is plaatselijk afgestorven. Het houtgedeelte (xy) is geheel gedegenereerd en
donkergekleurd. Het phloëem (ph) is sterk verbreed. Vele cellen zijn
in radiaire richting uitgerekt.
In stengels, bladstelen en bladspillen kunnen afgestorven cellen
worden gevonden in alle weefsels, doch gewoonlijk is het vaatbundelsysteem het sterkst aangetast. Evenals in den wortel, kan het phloëem
zich zeer sterk in radiaire richting verbreeden door celdeeling, die
in dit weefsel plaats vindt. Bepaalde weefsels kunnen plaatselijk ziek
zijn, b.v. een klein gedeelte van het phloëem of xyleem, ofeen gedeelte
van het schors- of mergparenchym, terwijl de overige weefsels op
gelijke hoogte van den stengel een normaal uiterlijk vertoonen. Degeneratie van dergelijke weefsels hoeft niet samen te gaan met degeneratie van het cambium op dezelfde stengelhoogte. De volwassen cellen kunnen in het degeneratieproces betrokken worden. Bij het af-
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sterven der cellenzietmenvooralbijdeparenchymatische weefsels zeer
duidelijk, dat de bruinkleuring van den celwand kan beginnen in een
hoekgedeelte, waar versobillende cellen aan elkaar grenzen. De dunwandige cellen worden raak uitgerekt of samengedrukt tot een donkerbruine massa. In den stengel gaat het extra-xylaire phloëem meestal eerder te gronde dan het intra-xylaire. Evenals in den wortel is het
xyleem in de bovengrondsche deelen op de sterk aangetaste plaatsen
gewoonlijk zwak ontwikkeld. Er worden minder houtvaten gevormd
en de gemiddelde diameter der cellen is in zieke weefsels kleiner dan
in gezond, even oud xyleem. De wanden der zieke cellen blijven dun.
Bij Paul Kruger planten waarvan de bloemknoppen afstierven,
werden dezelfde inwendige verschijnselen aangetroffen in den bloemsteel.
In de stolonen werden dezelfde inwendige verschijnselen waargenomen. De symptomen waren hier vooral zeer hevig in de buurt van
den knol, hetgeen het gemakkelijke loslaten daarvan verklaart bij
sterk boriumgebrek. Fig. 26, E geeft een dergelijke aantasting in het
schorsgedeelte van een stoloon weer (overlangsche doorsnede). In
de knollen vindt men aangetaste cellen op de bruingekleurde plaatsen, die reeds met het bloote oog te zien zijn.
Bij sterk tekort aan borium kunnen in de bladeren, (vergl. Fig. 26,
D), plaatselijk pallissade- (pp), sponsparenchym- (sp) en epidermiscellen (ep) afsterven en eveneens de cuticula (cu), b.v. in de jonge
topbladeren vóórdat dezegeheel te gronde gaan, ofin oudere bladeren,
die bij sterk en langdurig tekort aan borium aan het topgedeelte kunnen afsterven.
Is het tekort aan borium zeer groot en langdurig,zoodatdegeheele
plant stijf aanvoelt, dan blijken debladeren in diktete zijn toegenomen
als gevolg van het feit, dat de diameter der parenchymcellen grooter
is geworden.
In de bloemknoppen, die als gevolg van een tekort aan borium zich
niet verder ontwikkelen, vindt men eveneens duidelijke degeneratieverschijnselen (vergl. fig. 26, G). De randzône van den bloemkroon
(k) is hier geheel afgestorven en donkergekleurd. De helmknoppen
vertoonen inwendig eenige bruinkleuring (bij Hk). De helmdraden
zijnsterk aangetast (bijHd),zoodat verdere groei practisch uitgesloten
is. Opvallend is, dat de stempel (st), m.a.w. het gedeelte waar de stuifmeelkorrels op moeten ontkiemen, duidelijk donker is gekleurd, nog
vóórdat stijl en vruchtbegiusel sterk zijn aangetast. Aan den voet van
hetvruchtbeginsel zijn deviaatbundelsplaatselijk gedegenereerd (bijv).
Bij het anatomisch onderzoek der planten van proef 4 bleek, dat in
watercultures bij afwezigheid van B reeds na 10 dagen inwendige
necrose kan optreden. Bij onthouding van B konden de necrotische
symptomen reeds na twee weken plaatselijk zeer sterk zijn, terwijl
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zij reeds na drie weken in alle weefselsoorten konden worden aangetroffen. Inwendig schrijdt het ziekteproces voornamelijk voort van
boven naar beneden, doch in enkele gevallen werden aan den stengelvoet reeds inwendige necrotische verschijnselen waargenomen, terwijl
het middengedeelte van de plant nog vrij was van necrose. Ook microscopisch kon worden vastgesteld, dat de gevoeligheid van de zaailingen ten aanzien van het weglaten van B uit het groeisubstraat uiteen liep, aangezien er niet steeds een duidelijk verband was tusschen
mate van inwendige aantasting en het aantal dagen gedurende welke
de plant zonder B was gekweekt.
Bespreking der resultaten
Uit proef I blijkt, dat borium noodig is in elk groeistadium van de
plant. Door toediening van borium konden sterk zieke planten worden
genezen, terwijl oudere, gezonde planten sterk ziek werden, wanneer
B werd weggelaten uit het groeisubstraat. Kleine planten werden bij
afwezigheid van B ongeveer even spoedig ziek als oudere, die in totaal meer B moeten bevatten. Nadat het B door deplant is opgenomen
schijnt het dus vrij spoedig te worden vastgelegd en niet meer, of
slechts voor een gering gedeelte, te worden mobiel gemaakt. Hiervoor
pleit ook het feit, dat de verschijnselen zich het eerst openbaren in de
topgedeelten van de plant.
Uit proef 2 blijkt, dat het leidingwater te Wageningen sporen B
bevat. Hetzelfde werdgevonden door LÖHNIS (1937,b) bij proeven met
andere planten.
Bij aardappelzaailingen, die in watercultures werden gekweekt
zonder B, werd na 12 à 13 dagen een belemmering van het transport
der koolhydraten waargenomen (proef 4). In een enkel geval werden
reedstiendagennahetoverbrengenin een borium-vrij milieu inwendige
necrotische verschijnselen aangetroffen in het vegetatiepunt. Na 12
à 13 dagen waren de meeste vaatbundels echter nog geheel intact;
toch werd dan reeds zetmeelophooping waargenomen. Mogelijk is
een dergelijke zetmeelophooping eenvoudig het gevolg van het feit,
dat de jonge deelen van de plant (toppen van stengels en wortels)
minder sterk en ten slotte in het geheel niet meer groeien, terwijl de
volwassen bladeren een tijdlang normaal voortgaan met assimileeren.
Wanneer de jonge deelen niet verder groeien, worden er geen koolhydraten door verbruikt en blijven er van deze stoffen in de oudere
bladeren achter, de assimilatie in deze bladeren toch is ingesteld op
een normalen groei van de plant. Wanneer ten slotte het phloëem in
stengel, bladstelen en nerven sterk degenereert, wordt de afvoer der
koolhydraten volkomen stop gezet. Het feit, dat bij koolrapen, die
„het bruin" vertoonen als gevolg van een tekort aan opneembaar
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borium, eveneens zetmealophooping in de bladeren plaats vindt, hoewel de zeefvaten geen abnormale verschijnselen vertoonen, is in overeenstemming met de omstandigheid, dat bij een tekort aan borium de
verwerking der koolhydraten in de aardappelplant reedsverstoord is
vóórdatphloëem-degeneratieinhetbladoptreedt.Demogelijkheid blijft
natuurlijk bestaan, dat de functie van het phloëem reeds verstoord is
als gevolg van het tekort aan B, vóórdat de cellen van dit weefsel
morphologische afwijkingen vertoonen. Iets dergelijks zien we o.a.
bij de bladrolziekte (OOBTWIJN BOTJES, 1920). Evenals secundair
bladrolzieke aardappelen voelen de planten bij sterk tekort aan borium stijf aan. In beide gevallen wordt het zetmeel gedurende den
nacht niet geheel omgezet tot suiker. Ook in het geval van de bladrolziekte wordt het phloëem aangetast (QTTANJER, 1913), doch op een
andere wijze. In tegenstelling met de aantasting door de bladrolziekte
wordt het bij afwezigheid van B ziek wordende phloëem niet roodgekleurd door phloroglucine en zoutzuur. Bovendien is de aantasting
bij de bladrolziekte beperkt tot het phloëem. Wanneer een tekort aan
B maar groot genoeg is en lang aanhoudt, kunnen ook andere weefsels min of meer plaatselijk worden aangetast. Bij de experimenteel
ziek gemaakte planten kunnen deze symptomen zeer hevig zijn. Waarschijnlijk zullen zij zich onder veldconditie's nooit zoo sterk in alle
onderdeelen van de plant openbaren. Dit zal nog nader onderzocht
moeten worden bij verschillende aardappelrassen, die tot dit doel verbouwd zouden kunnen worden op velden waar bieten sterk hartrotziek worden. Bij verschillende rassen zullen de verschijnselen zoowel
uit- als inwendig verschillend sterk tot uiting komen, hetgeen bij de
potproeven met zaailingen reeds duidelijk gebleken is. Ook O'BEIEN
en DENNIS (1937) vermelden, dat bepaalde aardappelrassen op sommige gronden duidelijk reageeren met een omkrullen der bladeren als
gevolg van een tekort aan B, zoodat zij sprekend gelijken op bladrolzieke planten, terwijl dit bjj andere aardappelrassen niet het geval is.
Het zal voorts voor het ziektebeeld verschil uitmaken of het tekort
aan B klein isof groot, of het in een vroeg of eerst in een later stadium
tot uiting komt, of het zich geleidelijk of meer plotseling openbaart en
of het tekort blijft aanhouden of slechts van tijdelijken aard is.
Is het tekort klein dan komt dit slechts tot uiting in een iets lagere
opbrengst zonder dat verder aan de plant eenig ziekteverschijnsel te
zienis.Bij een grooter tekort zullen min of meer duidelijke verschijnselenin het loof kunnen optreden en mogelijk ookin deknollen. Treedt
het tekort reeds vroeg op en blijft het aanhouden, dan zullen de planten zeer klein blijven en sterk ziek worden zooals het geval was in de
potcultures bij afwezigheid van borium. Komt het tekort daarentegen
eerst laat tot uiting, dan blijft de aantasting beperkt tot het topgedeelte van de plant, of mogelijk alleen tot een afsterving der bloem-
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knoppen. Doet het tekort zich geleidelijk gelden dan zal het groeipunt
niet zoo spoedig afsterven als bij een plotseling tekort, al hoeven inwendige ziekteverschijnselen niet te ontbreken. Is het tekort slechts
van tijdelijken duur (b.v. als gevolg van droogte), dan zal de plant
zich later weer kunnen herstellen. Dit kan gepaard gaan met een
scheefgroeien van bladstelen, bladspillen, nerven of stengel, in verband met eenzijdige inwendige necrose en doorgroeien der gezond
gebleven doelen na het herstel van de plant. Hetzelfde verschijnsel
werd waargenomen bij proeven mettabak (VAN SCHREVEN, 1934,a)en
komt op Sumatra voor bij tabak, die aan „topziekte" lijdt (KTTIJPEB,
1930). Mogelijk wordt de eenzijdige aantasting van stengel of bladsteelveroorzaakt, ofin de hand gewerkt, door ongelijke opneming van
B door verschillende wortels van de plant. Het is denkbaar, dat sommige wortels op een zeker oogenblik over voldoende B beschikken,
terwijl andere niet genoeg van dit element kunnen opnemen. Het zou
interessant zijn in dit verband proeven te nemen, waarbij een deel der
wortels geplaatst wordt in een oplossing zonder B en een ander deel
in een oplossing met sporen B, resp. zonder B.
Factoren, die de beschikbaarheid van het B voor de plant kunnen
beïnvloeden zijn o.a.:
le. de hoeveelheid aanwezig borium.
2e. de wijze, waarop het B gebonden is.
3e. de verplaatsingsmogelijkheid van dit element in den grond.
4e. de reactie van het groeimedium.
5e. de verhouding van zuren en basen.
6e. de bufferwerking, vochtigheidstoestand en structuur van den
grond.
7e. de verhouding van B tot andere elementen en de verhouding
van andere elementen onderling.
8e. anderefactoren, dieden groei beïnvloeden.
9e. de variëteitsbehoefte.
Van belang is ook of het groeisubstraat voldoende borium kan afstaan, gedurende de periode waarin het meeste organische materiaal
gevormd wordt. De hier genoemde factoren zijn reeds eerder uitvoerig
besproken (VAN SCHEEVEN, 1936, e), zoodat hier niet verder op zal
worden ingegaan.
In de oplossing van ZINZADZE werd bij de zaailingen van de var.
Botergele en van de var. Franschen bij afwezigheid van B een beteren
groei geconstateerd dan in de andere gebruikte oplossing. Het is niet
mogelijk zonder verder onderzoek de juiste oorzaak hiervan vast te
stellen. Het isechter denkbaar, dat de iets grootere zuurheid en betere
bufferwerking van de oplossing van ZINZADZE hiertoe heeft bijgedragen. Ook is het mogelijk, dat sommige chemicaliën, die voor
deze oplossing werden gebruikt, sporenBbevatten. Deoplossingen ont-
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vingen o.a. meer C a S 0 4 . 2 aq. Ook bij de B-vrije zandcultures werd
een betere groei geconstateerd wanneer meer C a S 0 4 . 2 aq werd gegeven. Zeker is, d a t de in de oplossing v a n ZINZADZE groeiende planten
tenslotte eveneens boriumgebrekverschijnselen vertoonden.
I n dit verband k a n Mer nog worden opgemerkt, d a t K R Ü G E R en
W I M M E R (1927) de hartrotziekte bij bieten (welke bestreden k a n
worden door borium) in h u n potproeven eveneens min of meer konden tegengaan door extra toevoeging v a n CaS0 4 en ook v a n CaCL,.
Ook H Ü D I G en L E H R (1938) constateerden bij afwezigheid v a n B in

zandcultures een opmerkelijk gunstigeninvloed van CaClg.Volgens mondelinge mededeeling v a n Professor HTTDIGwas degebruikte calciumverbinding boriumvrij. K R Ü G E R , W I M M E R en L Ü D E C K E (1934) zijn v a n
meening, d a th e thartrot bij debiet uitsluitend veroorzaakt wordt door
het optreden v a n een alkalische reactie in het groeimedium, resp. door
alcaliën, welke in de b u u r t der wortels ofin de plant worden gevormd
gedurende den groei, bij omzetting v a n bemestingszouten. Ook bij
andere planten, o.a. aaidappels, zouden als gevolg hiervan de groeip u n t e n kunnen afsterven ( K R Ü G E R en W I M M E R , 1927). Critiek op
h u n publicaties is reeds eerder gegeven ( V A N S C H R E V E N , 1936,e).
Verschillende Duitsche onderzoekers, constateerden bij h e t kweeken v a n aardappelplanten in watercultures, d a t n a eenigen tijd groeistagnatie optrad ;de„bladranden krulden zich omhoog, terwijl de plant
stijf aanvoelde. SCHROPB (1932) n a m dit o.a. waar bij het kweeken
v a n aardappelplanten in verschillende oplossingen, o.a. in die v a n
V A N D E R C R O N E . Hij geeft hiervoor deze typische verklaring: „Durch
denfrühen Zeitpunkt derVersuchsdurchführung mit ungünstigen Lichtverhältnissen wurde die Mineralstoffspeicherung einseitig gefördert,
die Assimilation mitihrer abpuffernden Wirkung aufdiese „Salzstösse"
war noch zu gering. A m Versuchsort, einem geheizten Gewächshaus
mit trockener Luft, bestand ein hohes Dampfdruckdefizit u n d es
waren somit die Vorbedingungen zu einer starken Transpiration gegeben. Die Ursache des Blattrollens ist wohl nicht anders als in der
Auswirkung einer weitgehend gestörten Wasserbilanz zu suchen".
H e t is niet onmogelijk, d a t een tekort a a n borium hierbij in het spel
was. Borium toch werd Mj deze proeven niet gegeven.
Aardappelplanten blijken met minder borium t e kunnen volstaan
d a n suiker- envoederbieten. H e tisgebleken, d a tsuikerbieten in potten
met 10of 20kg zand nog hartrotziek kunnen worden bijeengift v a n
30mg boorzuurper pot ( B R A N D E N B U R G , 1932; V A N SCHREVEN, 1936,e),
terwijl aardappelplanten (in 7kg zand) gezond bleven bij een gift v a n
3,5 mg boorzuur. H e t is echter mogelijk, d a t bij gebruik v a n grootere
potten en bij een zwaardere stikstofbemesting de hoeveelheid v a n
3,5 mg boorzuur niet toej?eikend is, doordat d a n meer organisch materiaal gevormd wordt. Ook is het mogelijk, d a t sommige variëteiten
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minder of meer B zullen noodig hebben. Hetzelfde geldt voor de concentratie van 0,0008 g boorzuur per liter, waarbij de zaailingen van
het ras Botergele het best groeiden. H e t is zeer wel mogelijk, d a t bij
gebruik v a n grootere potten of bij gebruik v a n stroomende watercultures de beste ontwikkeling zou zijn gevonden bij een lagere boriumconcentratie, terwijl de optimale boriumconcentratie waarschijnlijk
mede afhankelijk is van de samenstelling der oplossing, v a n de groeiphase v a n de plant en v a n de gebruikte variëteit.
O ' B R I E N en D E N N I S (1937) meenen, d a t er een verband bestaat
tusschen de functie v a n B en die v a n Ca in de plant. De wisselwerking tusschen beide elementen zou plaats vinden in den celwand
en/of in den celkern. Aan de h a n d v a n eenige literatuurgegevens
trachten zij deze veronderstelling te motiveeren door een overeenkomst
t e zoeken tusschen aantasting v a n celwand en/of celkern, eenerzijds
bij Ca-, anderzijds bij B-gebrek.
Uit de door mij genomen proeven met de aardappelplant blijkt,
d a t de wijze waarop de plant bij afwezigheid van Ca wordt aangetast,
in wezen verschilt van de wijze van reageeren op een tekort aan B .
Dit blijkt niet alleen uitwendig, doch ook inwendig het geval te zijn.
Bij een tekort aan Ca worden in het stengeluiteinde in eerste instantie
cellen aangetast in het mergparenchym (vergl. fig. 10, B), terwijl de
vaatbundels en overige weefsels voorloopig een normaal uiterlijk behouden. Bij een tekort aan B daarentegen worden cambium en
vaatbundels in eerste instantie aangetast. Degeneratie v a n parenchymcellen in merg en schors heeft gewoonlijk in naar verhouding
mindere m a t e plaats. Bij de aardappelplant heeft een tekort aan Ca
slechts dit met een tekort aan B gemeen, d a t in beidegevallen de verschijnselen het eerst t o t uiting komen in de worteleinden en topgedeelten v a n de plant, zoodat deze tenslotte geheel kunnen afsterven,
wanneer het tekort groot genoeg is. H e t is begrijpelijk, d a t dit afstervingsproces versneld wordt wanneer zoowel B als Ca in onvoldoende
mate aanwezig zijn. Dit feit werd reeds in 1927 door B R E N C H L E Y en
W A R I N G T O N opgemerkt en ook door L Ö H N I S (1937, b) en werd
eveneens bij de aardappelplanten waargenomen. B B E N C H L E Y en
W A R I N G T O N (1927) nemen naar aanleiding v a n de opgewekte verschijnselen aan, dat er een zekere betrekking bestaat tusschen de
opname v a n het Ca"- en boraat-ion. De later door W A R I N G T O N (1934)
genomen proeven pleiten eveneens voor een dergelijke betrekking,
aangezien uit de analyses bleek, d a t in een boriumarm miüeu de opname van Ca sterker werd beïnvloed dan van N en K. D a t dit niet
algemeen opgaat, blijkt wel uit de analyses verricht bij t a b a k en t o m a a t (tabel X X ) en bij suikerbieten ( V A N S C H R E V E N , 1936, e, p . 192
en 194). Men moet bij dergelijke analyses onderscheid maken tusschen
planten, die tengevolge v a n eën tekort aan borium juist ziek geworden
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zijn en die welke reeds geruimen tijd ziek zijn. De planten zullen immers n a de groeistagnatie nog geruimen tijd blijven voortgaan met
de absorptie v a n verschillende elementen, waarbij nog komt, d a t de
beschikbare hoeveelheid dezer elementen verdeeld wordt over veel
minder organische stof d a n bij de normaal doorgroeiende planten.
D a t een tekort aan opneembaar Ca de opname v a n B kan belemmeren, wordt waarschijnlijk gemaakt door proeven met suikerbieten
( V A N S C H R E V E N , 1938, c, p . 177). I n watercultuur vertoonde het
wortellichaam bij geringe B-concentratie en afwezigheid van Ca nl.
verschijnselen, die overeenkwamen met die van hartrotzieke planten.
Bij aanwezigheid v a n CaS0 4 bleven deze verschijnselen bij dezelfde
B-concentratie uit. I n dit verband kan nog worden opgemerkt, d a t op
het veld verschijnselen van „nerfrot" bij de biet v a a k zijn waargenomen op kalkarme gronden ( V A N S C H R E V E N , 1939).
Anderzijds zijn er voorbeelden bekend, waarbij de hartrotziekte in
de hand wordt gewerkt door aanwezigheid van Ca wanneer deze
wordt toegediend in den vorm van CaO of CaC0 3 (SCHARRER en
SCHRÖPF, 1935). ABATTTROWA (1936) verkreeg bij bieten op boriumbehoeftigen grond een meeropbrengst bij een stijgende CaCO s -gift,
t o t d a t een bepaald maximum werd bereikt. Bij hoogere CaC0 3 -giften
daalde de opbrengst veuvolgens aanmerkelijk, waarschijnlijk tengevolge v a n een sterke binding v a n het borium in den vorm van calciumboraat bij de hooge p H en hooge Ca-concentratie. H e t is denkbaar,
d a t de meer-opbrengst bij de kleinere CaC0 3 -giften mede een gevolg
was van een verbeterde structuur of/en reactie van den grond, waardoor de wortels zich beter konden ontwikkelen en hierdoor meer B
konden opnemen.
Merkwaardig is (vergl. fig. 26, G), d a t de stempel zich bij een tekort
aan B eerder donker kleurt d a n de rest v a n den stamper. Wij weten
uit onderzoekingen van B O B K O c.s. (1935, 1938) en B E R T R A N D c.s.
(1938), d a t de stamper in vergelijking t o t andere onderdeelen v a n de
plant zeer rijk is aan borium. Hetzelfde geldt voor de stuifmeelkorrels,
voorzoover dit is onderzocht ( L Ö H N I S , 1937, bij tarwe, B O B K O en
Z E R L I N G , 1938, bij maïs). Uit de belangwekkende onderzoekingen
van SCHMUCKER (1933, '35) en van B O B K O en Z E R L I N G (1938) blijkt,
dat het stuifmeel van een vrij groot aantal planten slechts k a n ontkiemen in een milieu, d a t een weinig B bevat. De laatste onderzoekers
hebben aangetoond, d a t de kieming der stuifmeelkorrels gewoonlijk
het best plaats heeft bij eén concentratie van 0,001% H 3 B 0 3 , doch in
andere gevallen b.v. bij narcis, gele lupine en t o m a a t bij een concentratie v a n 0,01%, d.w.z. 100 ïng H 3 B 0 3 per liter. Bedenken we, d a t de
meeste planten in een vqedingsoplossing reeds schade ondervinden
van een concentratie v a n % à 3 mg boorzuur per liter, hetgeen o.a. ook
met de t o m a a t het geval ia, dan blijkt hieruit, dat de concentratie van
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100 mg H 3 B0 3 per liter, die voor het kiemen van de stuifmeelkorrels
gunstigis,zeerhoogisinvergelijking tot deconcentratie,diedegroeiende plant kan verdragen. Men kan zich afvragen, of ook de stempel
van de aardappelplant, waar de stuifmeelkorrels op zullen ontkiemen,
een orgaan is, dat in verband met zijn functie zeer rijk moet zijn aan
borium, m.a.w. is opgebouwd uit cellen, die zijn ingesteld opeen „hooge" boriumconcentratie van het celsap. Verder kan men zich afvragen,
of bij een tekort aan borium de weefsels (cellen), die van nature rijk
zijn aan borium, eerder „relatief" arm worden aan dit element dan
andere weefsels (cellen) , die met minder borium kunnen volstaan. Dit
zou mogelijk een verklaring kunnen zijn van het feit, dat afsterving
van den stempel werd waargenomen, voordat het overige deel van den
stamper duidelijk was aangetast.
In aansluiting hiermee zou men dan weer de vraag kunnen stellen,
of bij een tekort aan borium in het algemeen het eerst die weefsels,
cellen of celgedeelten zullen worden aangetast, waarin het borium het
meest werkzaam is. Mocht deze regel opgaan, dan zou hier o.a. voor
de aardappelplant uit volgen, dat de werkzaamheid van het borium
vooral groot is in het cambium, de vaatbundels en de celwanden.
Hierbij moeten we echter wel bedenken, dat vooral naarmate de
plant zieker wordt, de afsterving van bepaalde cellen indirect in de
hand kan wordengewerkt door degestoordestofwisseling, b.v.doorophooping van organische zurenenkoolhydraten 1 ). Ookmechanische invloeden zullenzichplaatselijkmeerdoengeldendanelders.Dunwandige
parenchymatische cellen zullen in het algemeen minder resistent zijn
dan dikwandige cellen. In deelen, die sterk groeien, b.v. in de groeipunten van stengel en wortel, zal het tekort zich eerder doen gelden
danindedeelen,diezichmindersterkontwikkelen, wanneer het althans
gaat omeenelement, dat vrij sterk in de plant gebonden kan worden,
zooals, wat B betreft, blijkt uit het feit, dat de gebreksymptomen
bij overbrenging van planten ineenoplossingzonder Bpractisch gelijktijdig optreden, onverschillig of deze planten klein of groot zijn.
De microscopische waarnemingen maken het waarschijnlijk, dat B
een rol speelt bij de celdeeling, de werkzaamheid der zeefvaten en
de diffusie door de celwanden.

1
) Hiertegen pleit echter weer, dat bij bladrolzieke planten, waarbij de stofwisseling eveneens in sterke mate gestoord is, de necrose althans in stengel,
bladstelen en nerven alleen beperkt blijft t o t het phloëem.

HOOFDSTUK I X

KOPER
§ 1. LITEBATtrUROVERZICHT
BBENCHLEY (1927) en W I L L I S (1935) hebben een uitgebreide samenvatting
gegeven van de literatuur, die betrekking heeft op de beteekenis van. koper
voor de plant. BEENCHLEY k o m t aan het eind van haar overzicht tot de conclusie, dat koperverbindingen in het algemeen giftig zijn voor hoogere planten,
tenzij zij in zeer groote verdunning aanwezig zijn. I n het laatste geval zouden
zij den groei kunnen „stimuleeren".
Eerst uit de proeven van SOMMEE (1931) met zonnebloemen, tomaten en
vlas en uit het onderzoek van LIPMAN en Mc. K I N N E Y (1931) met gerst blijkt
op overtuigende wijze, dat hoogere planten zich zonder koper niet normaal
kunnen ontwikkelen. Deze onderzoekers gebruikten voor de voedingsoplossingen chemicaliën welke extr* gezuiverd waren; terwijl ook het water op speciale
wijze gezuiverd was. Uit de beschrijving, die SOMMEE geeft van planten, waaraan koper onthouden was, valt slechts op te maken, dat deze klein bleven en
weinig drogestof vormden. LIPMAN en Mc. K I N N E Y constateerden bij gerst,
dat de planten bij afwezigheid van koper later in de aar kwamen, terwijl geen
zaad werd gevormd.
I n Nederland toonde BBANDENBUBG (1933, '35). door gebruikmaking van
extra gezuiverde zouten, aan, dat haver bij afwezigheid van koper typische
symptomen vertoont, welke geheel overeenstemmen met de verschijnselen der
ontginningsziekte. Door toepassing van dezelfde techniek kon ik dit bevestigen
en tevens aantoonen, dat de suikerbiet bij afwezigheid van koper in watercultures niet normaal groeit (VAN SCHEEVEN, 1936, b, c, d).
Uitgebreide proeven zyn tenslotte genomen door MTTLDEE (1938) met gerst,
tarwe, haver, rogge, kanariezaad, aardappelen en erwten. Al deze planten
vertoonen bij afwezigheid v a n koper bepaalde afwijkingen, welke overeenkomen met de verschijnselen der ontginningsziekte. Bovendien werd door MTTLDEE aangetoond, dat gronden, waarop de planten aan ontginningsziekte lijden,
een lager gehalte aan opneembaar koper bezitten dan die waarop zij gezond
blijven. Dit blijkt uit het kopergehalte van de op deze gronden groeiende
planten en ook uit de hoeveelheid koper, die Aspergillus niger uit den grond
kan opnemen. Van de hoeveelheid koper, waarover de schimmel beschikt, hangt
de kleur van de sporen af; door middel van de sporenkleur kan de hoeveelheid
opneembaar koper in den grond bepaald worden. Van de onderzochte plantensoorten bleken kanariezaad en tarwe het meest gevoelig te zijn voor ontginningsziekte ; gerst, haver en erwten iets minder, terwijl rogge en aardappels slechts
zeer weinig gevoelig zijn. Dit was gedeeltelijk een gevolg van de lagere koperbehoefte van deze planten, anderzijds van een sterker ontwikkeld vermogen
om koper op te nemen uit den grond. Bij aardappels kwamen de verschijnselen
van kopergebrek in een later stadium voor den dag dan bij granen; de planten
bleven achter in groei, het loof kleurde zich donkerder dan bij aanwezigheid
van sporen koper, terwjjl de jorlgste blaadjes naar boven waren samengevouwen; ook de knolvorming in deze cultures was slecht.
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Dat de aardappelplant zeer weinig gevoelig is voor de ontginningsziekte
blijkt uit potproeven met zeer zieken grond. Door een toevoeging van 100mg
C u S 0 4 per pot werd geen vermeerdering v a n loofopbrengst verkregen, terwijl
het knolgewicht niet noemenswaard toenam.
HTTDIG en M E Y E R (1925) stelden vast, d a t de ontginningsziekte door bemesting met compost of kopersulfaat k a n worden genezen. Ten aanzien v a n
aardappelen merken M E Y E R en HTJDIG (1924) op, dat zij op ontginningszieken grond niet goed groeien, klein blijven en geen duidelijke ziekteverschijnselen vertoonen.
M E Y E B (1934) vermeldt, d a t bij aardappelen slechts zelden een gunstige
werking v a n kopersulfaat werd opgemerkt. Voor verdere literatuur betreffende
de ontginningsziekte k a n verwezen worden naar M E Y E B (1934) en MTJXDEB
(1938).
Verschillende onderzoekers, o.a. F B A N K en K B Ü G E B (1894), T H I E L E (1898),

LTTTMAN (1911) merkten op, dat aardappelplanten die met koperhoudende oplossingen werden besproeid, b.v. met Bordeauxsche p a p , ook wanneer geen
Phytophthora infestans optrad, langer groen bleven dan niet besproeide planten. Deze onderzoekers zijn danookvanmeening, d a t dewerking moet worden
toegeschreven aan een directen invloed v a n het koper op de bladcellen. I n
hoeverre dit juist is, k a n zonder verdere proefnemingen niet worden uitgem a a k t . H e t is mogelijk, dat het koper d a t tijdens en n a het besproeien opden
grond terecht gekomen is, een invloed heeft uitgeoefend op den bodem, waardoor de planten b.v. meer stikstof hebben kunnen opnemen. Zoo vond K W I E CINSKY (1930) bij een met kopersulfaat behandelden veengrond een hooger
gehalte a a n ammoniak-stikstof dan bij onbehandelden grond.
Analyses van aardappelknollen op het gehalte aan koper werden verricht
door P E N N Y (1890) en COOK (1923). P E N N Y onderzocht knollen, waarvan de
herkomst niet bekend was en tevens knollen afkomstig van een grond, die rijk
was aan koper. I n het eerste geval bleek de schil 16 deelen per millioen Cu t e
bevatten en het vleesch van den knol 1,26 deelen per millioen. I n het tweede
geval waren de gehalten resp. 40 en 1,33 deelen per millioen. Opvallend is het
groote gehalte van de schil,terwijl het gehalte vanhet vleesch in beide gevallen
klein en practisch gelijk is.
COOK vond bij aardappels, die een slecht oplosbare koperverbinding hadden
gekregen, d a t het Cu-gehalte der bladeren hoog, dat v a n de wortels laag was.
H e t Cu-gehalte v a nde stengels laghier tusschen in,deknollen bevatten slechts
sporen koper. Door een gift van te groote hoeveelheden CuS0 4 werden de wortels beschadigd. I n dit geval was het Cu-gehalte der wortels grooter dan d a t
van de bovengrondsche deelen.
§ 2. EIGEN ONDEBZOEK

Het doel was de verschijnselen van kopervergiftiging bij de aardappelplant teleerenkennen. Daartoe werdenindevoedingsoplossing A,
waarvan de samenstelling is aangegeven op pag. 51, de volgende
kopersulfaat-giften vergeleken:
1
0,000125 g CuS045aq per liter
2
0,0005 „
„
„ „
3
0,0025 „
„
„ „
4
0,0050 „
„
„ „
5
0,0100 „
„
„ „
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6
7
8
9
10
11
12

0,0500
0,100
0,250
0,550
0,850
1,000
1,500

g CuS0 4 5aq per liter

Voor elke kopergift werd slechts één pot aangezet, aangezien de
proef als oriënteerend werd beschouwd. Hiertegenover stond, dat de
koperconcentratie's in groot aantal vergeleken werden, zoodat de afzonderlijke objecten min of meer als controle konden dienen voor de
overige. Uitgegaan werd van uitloopers van knollen (var. Eersteling),
welke op 5 April waren uitgeplant in rijke tuinaarde. Op 21 April
werden de jonge planten in de oplossingen overgebracht.
Resultaten. Reeds 2dagen na het overbrengen in de oplossingen was
plant no. 12 afgestorven en omgeknikt. De planten no. 10en 11 zagen
er uit, alsofzijverschroeid waren. Bij plant no. 8 hingen enkele bladen
langsdenstengelomlaag;zij waren bij de aanhechtingsplaats geknakt.
Soms hing een dergelijk blad slechts aan de epidermis. Fig. 27 stelt
zulk een plant voor, gefotografeerd op 25April. De meeste bladen van
deze plant waren bij de aanhechtingsplaats geknakt en hingen langs
den stengel omlaag. De hoofdnerf der blaadjes was vooral in de buurt
van de bladpunt aan den onderkant een weinig necrotisch. Een enkele
maal vertoonde een dergelijk blaadje (gewoonlijk het uiterste blaadje
van een blad) op de plaats van de ergste hoofdnerfaantasting een knik.
Het wortelstelsel was bij de concentratie van 0,0025 g CuS0 4 5 aq
per liter slechter ontwikkeld dan bij de lagere concentratie's. Bij de
hoogere concentratie's kwam dit nog sterker tot uiting. De wortels
kleurden zich donker, vertakten zich niet verder en vertoonden weinig
of geen groei. Een week na het overbrengen in de oplossingen waren
deplanten no. 9, 10, en 11,op dezelfde wijze als plant 12, afgestorven,
verdord en omgevallen. Deze doode planten waren bedekt met een
laagje kopergroen, weleen bewijs, dat veel koper was opgenomen. Van
de planten no. 6, 7 en 8 hingen de onderste bladen omlaag, zooals te
zien is op fig. 27. De wortelontwikkeling van deze planten was
slecht, evenals van de planten 3, 4en 5. Bij de concentratie van 0,005
g CuS0 4 5aq per liter kwam de schadelijke werking van het koper tot
uiting in de uiterste blaadjes der drie laagstgeplaatste bladeren. Deze
topblaadjes waren zóó sterk omgekruld, dat de onderkant naar boven
was gericht. De onderkant van de hoofdnerf was bij deze blaadjes afgestorven. In iets zwakkere mate waren deze verschijnselen ook bij de
plant te zien, die 0,0025 g CuS0 4 5aq per liter had ontvangen. Behalve bij de hoofdnerf kwam eenige aantasting ook plaatselijk voor aan
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de onderzijde van de bladspil van de lager geplaatste bladeren, gewoonlijk in de buurt van de plaats waar de steeltjes der foliola aan de
bladspil waren bevestigd. De kleur van deze planten was overigens
normaal.
Op 19 Mei waren nog slechts de planten 1 tot en met 5 in leven.
Plant no. 5voelde slap aan en had een wortelstelsel, dat vrijwel afgestorven was. De planten 3en4vertoonden eenigeomgekrulde blaadjes
en een zwak ontwikkeld wortelstelsel, dat vrij donker was gekleurd.
Reeds bij de concentratie van 2,5 mg CuS0 4 5aq per liter was de stengelgroei duidelijk geremd.
De planten 1 tot 5 produceerden alle knollen, welke een normaal
uiterlijk hadden en ook inwendig geen afwijkingen vertoonden. De
planten 3en 4produceerden vrij groote knollen vergeleken bij de planten 1en 2.
Resumeerend kunnen we zeggen, dat matige kopervergiftiging bij
de aardappelplant tot uiting komt in een minder goeden groei van
wortels en loof, terwijl bij de laagstgeplaatste bladeren het topblaadje
minofmeer omlaagkan krullen, tengevolge van plaatselijke aantasting
van de onderzijde der hoofdnerf.
Grootere koperconcentratie's geven aanleiding tot sterkere groeivertraging, omlaagknikken der bladstelen en vroegtijdig afsterven
van wortels enloof. Bij zeer groote koperconcentratie's zien de planten
er spoedig uit alsof zij verschroeid zijn. Het afsterven geschiedt dan
zeer snel.
Beschoumng der resultaten
Een concentratie van 0,0025 gCuS0 4 5aq per liter blijkt reeds schadelijk te zijn. Vermoedelijk is dit niet de grensconcentratie waarbij
schade optreedt, daar het verschil in plantontwikkeling bij de potten
no. 3en no.2 nog vrij groot was. Het ligt ook voor de hand, dat niet
alleen de concentratie beslissend is, doch ook de samenstelling van de
oplossing en de totale hoeveelheid koper, die in de oplossing aanwezig
is. De grootte der potten zal dan ook van invloed moeten zijn op de
mate van vergiftiging.
COTTPIN (1898) wijst op een onderzoek van ROTJLIN, waarin wordt
aangetoond, dat een concentratie van 0,00416% CuS0 4 ( = 0,0416 g
per liter) doodelijk is voor de schimmel Sterigmatocystis nigra. COTTPIN
onderzocht de giftige werking van een groot aantal koperverbindingen
bij tarwe. De minimum-concentratie van kopersulfaat, waarbij de
planten te gronde gingen was 0,005555% ( = 0,0555 g per liter).
BRBNOHLEY (1910) vond, dat een concentratie van 0,001 g CuS0 4
per liter den groei van gerst geheel stop zette, wanneer geen andere
zouten aanwezig waren in de oplossing. Bij aanwezigheid van andere
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zouten bleek een concentratie van 0,004 g kopersulfaat per liter den
groei wel te belemmeren, doch niet geheel te doen ophouden.
Volgens BRBNCHLEY (1927) sterft boekweit in een voedingsoplossing
af bij een concentratie van 0,01 g CuS0 4 per liter, terwijl erwten nog
zaden vormen bij een concentratie van 0,02g CuS0 4per liter, ofschoon
deze concentratie dicht bij de uiterste grens gelegen is van hetgeen
de plant verdraagt. In water- en zandcultures zal veel eerder kopervergiftiging optreden dan in grondcultures, daar in den grond het koper kan worden vastgelegd. Dit laatste blijkt o.a. uit proeven van
MTJXDER (1938). In de practijk zou vergiftiging van den aardappel
kunnen plaats vinden bij een te rijkelijk gebruik van kopersulfaat ter
bestrijding der ontginningsziekten of wanneer b.v. plaatselijk sterk
gemorst wordt met Bordeauxsche pap.
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HOOFDSTUK X

ZINK
§ 1. LITERATUUROVERZICHT
Een uitgebreid literatuuroverzicht is reeds eerder gegeven (VAN SCHREVEN,
1937, a), zoodat hier slechts enkele belangrijke onderzoekingen worden vermeld,
nl. die welke genomen zijn met hoogere planten in watercultures, waarbij er
speciaal voor gezorgd was,d a t de gebruikte chemicaliën vrij waren v a n zink,
terwijl tevens voorzorgsmaatregelen waren genomen ten aanzien van glaswerk
en gedestilleerd water.
I n 1926bewezen SOMMER eh LIPMAN, d a t gerst en dwergzonnebloem zich
bij afwezigheid v a n zink niet normaal kunnen ontwikkelen. Zij vermelden, d a t
de planten klein blijven, terwijl ziekteverschijnselen niet werden beschreven.
SOMMER (1927, 1928) zette haar proeven voort met tarwe, boekweit, paardeboon enroode Kidneyboon. Aldeze planten bleken voor eennormale ontwikkeling zink noodig te hebben. Tenaanzien v a ntarwe merkt zij op,d a t de planten
bij afwezigheid van zink na twee weken niet meer groeiden, geel werden en
tenslotte afstierven. De wortels waren nogin goede conditie toen de bladeren
reeds verdroogd waren. Boekweit, zonnebloem, gerst en tarwe vertoonden het
tekort aan zink in een zeer jong stadium, terwijl sommige zonnebloemen en
boekweitplanten nog enkele kleine bloemen produceerden, ofschoon zij veel
kleiner bleven dan de controleplanten. Paardeboon en roode Kidneyboon
groeiden zonder zink even goed als de controleplanten t o t zij de bloeiperiode
bereikt hadden. I n dit stadium vielen de meeste bladeren af en slechts enkele
bloemen kwamen t o t ontwikkeling. Bij afwezigheid v a n zink werd geen zaad
gevormd. I n Californie onderzochten HOAGLAND, CHANDLER en H I B B A R D (1936)

of zink voor verschillende planten eenonmisbaar element is. Abricooszaailingen
gekweekt in een oplossing v a n zouten, die opnieuw waren omgekristalliseerd,
vertoonden ziekteverschijnselen, die veel ernstiger waren dan wanneer niet
speciaal gezuiverde zouten waren gebruikt. Zij gingen de ontwikkeling na van
tabak, pompoen, maïs en alfalfa in een oplossing, waarvoor van niet extra gezuiverde chemicaliën gebruik was gemaakt en waaraan overigens geen zink
werd toegevoegd. Maïs en pompoen werden vrij spoedig ernstig ziek. Tabak
werd minder sterk aangetast, ofschoon de bladeren eenige chlorose vertoonden
en kleiner bleven dan de controleplanten. E r zijn in de practijk gevallen bekend v a ngenezing v a nbepaalde ziekteverschijnselen door toediening v a n zinkverbindingen, o.a. in Californie, Florida, Ceylon, West-Australië (vergl. voor
literatuur V A NSCHREVEN, 1937,a).I nhetalgemeen zijn de karakteristieke verschijnselen van zinkgebrek een klein blijven v a n de nieuwe bladeren, waarop
soms lichter, soms donkergekleurde gedeelten ontstaan, terwijl de bladeren of
blaadjes zich ookkunnen vervormen en vroegtijdig kunnen afvallen. Bij sterke
aantasting isverder een typisch kenmerk het kleinblijven derinternodiën v a n de
uiteinden der spruiten, stengels of takken, waardoor deze vaak een gedrongen
bouw krijgen, terwijl debladeren hier dicht op elkaar komen tezitten. Typisch
is verder, dat de ziekteverschijnselen aanvankelijk beperkt kunnen blijven
t o t een deel van de plant, hetgeen vaak bij vruchtboomen wordt opgemerkt.
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§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Hoewel reeds eerder een beschrijving gegeven is van de proef, die
betrekking heeft op een tekort aan zink bij de aardappelplant (VAN
SCHEEVEN, 1937,a, c),lijkt het toch in een algemeen overzicht van de
gebreksziekten van deze plant van belang er nogmaals het voornaamste van te vermelden.
De proef werd genomen in den zomer van 1936 aan het Instituut
voor Suikerbietenteelt. Voor de oplossing werden chemicaliën „Kahlbaum pro Analyse" gebruikt, welke tevoren twee maal in dubbel
gedestilleerd water waren omgekristalliseerd. Voor het destilleeren
van het water werd pyrex materiaal gebruikt. Als potten dienden
pyrex bekerglazen van 1 liter inhoud. Het water, dat voor de oplossingen diende, was dubbel gedestilleerd. Enkele potten werden voorzien van geparaffineerde gipsdeksels, de meeste werden toegedekt,
met geparaffineerde deksels van eikenhout, welke even goed voldeden.
De voedingsoplossing ontving per liter:
1,00 g K N 0 3
100 mg ferroammoniumsulfaat
0,50 g MgS0 4 7aq
5 mg MnS044 aq
0,50 g CaS0 4 2aq
0,7 mg H 3 B0 3
0,60 g Ca3(P04)2
0,5 mg CuS0 4 5 aq.
Het calciumphosphaat werd verkregen dooromzettingvan natriumphosphaat en calciumchloride, welke beide stoffen tevoren eveneens
tweemaal omgekristalliseerd werden. De acht contrôlepotten ontvingen 0,5 mg zinksulfaat, terwijl 9potten vrij van zink bleven. Op 8 en
30 Juli werd nogmaals ferroammoniumsulfaat toegevoegd in een hoeveelheid van 200 mg per liter. De oplossing werd op 6Augustus geheel
ververscht.
In eiken pot werd zoowel een aardappelplant (var. Eersteling) als
een suikerbiet (var. Hilleshög) gekweekt. Jonge bietenplanten werden
op 1Juli in de oplossing overgebracht. De aardappelspruiten werden
op 3Juli in de potten geplaatst, nadat zijgedurende vier dagenin rijke
tuinaarde waren voorgekiemd.
Besultaten. Zes en twintig dagen na het overbrengen in de oplossing
was een duidelijk verschil in groeitebespeuren tusschen deplanten der
serie zonder en die met zink. De eerste bleven in groei achter. De topblaadjesrichttenzichietsjomhoog, terwijl derand van dezejonge blaadjeszichvaak eenweinignaar boven omkrulde,hetgeendeed denken aan
primair bladrol. De blaadjes bleven in grootte achter bij die der controleplanten. De internoçliën van het topgedeelte bleven korter dan
normaal en de planten Vtoelden stijver aan dan de controle-objecten.
Op 5Augustus waren de verschillen in groeitusschen de planten der
beideserie'sveelgrootergeworden(fig.28),van diederseriezonder zink
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stond de groei sedert 29 Juli vrijwel stil.Opdebladeren der aardappelplantenontstondenbijafwezigheid van zinkgrijsbruinetot bronskleurige, onregelmatig gevormde vlekjes, gewoonlijk heteerst opde bladeren
ter halve hoogte van de plant, soms echter op de oudere of jongere
blaadjes. Tenslotte kwamen de vlekken op alle bladeren voor. Op de
plaats van devlekken washet bladweefsel ietsingezonken en stierf het
ten slotte af. De aantasting der jonge blaadjes was in twee gevallen
zoo sterk, dat het topeinde afstierf. Bij ernstige aantasting ontstonden op bladstelen, bladspillen en stengelplaatselijk ook bruingekleurde
vlekjes.
De planten werden kort voor het rijpen op 8 September geoogst.
Slechts bij een enkelen knol van de serie zonder zink werd plaatselijk
een zeer oppervlakkige aantasting van schil en schors waargenomen.
Het is mogelijk, dat de oorzaak hiervan aan bacterieele rotting moet
worden toegeschreven, waaraan kwijnende planten meer dan gezonde
onderhevig zijn. Alle overige knollen van de planten, die geen zink
ontvingen, hadden uitwendig en inwendig een volkomen normaal
uiterlijk, ofschoon zij over het algemeen kleiner waren dan van de
serie waaraan zink was toegevoegd. De oogstresultaten zijn overgebracht in tabel X X I I I .
TABEL X X I I I
van zinlc in water cultuur

op groei

Invloed
en opbrengst van de aardappelplant,

var.

Eersteling
cem.

s .

Gem.
planthoogte

Gem.
loofgew.

Gem.
knolgew.

Gem.
wortelgew.

Gem. gew.
totaleplant

cm

g

g

g

g

geen zink

22.40 ±1.12

9.26 ±1.01

10.90 ±1.12

2.79 ±0.44

22.95 ±2.24

0.85

3.32

0,5 mgr

43.09 ±2.08

14.59 ±1.03

26.22 ±3.63

3.86 ±0.64

39.67 ±4.54

0.68

3.78

ZnSO,7aq
per liter

3o
15
•£§ c •F ° •e

>

Het verschil in planthoogte bedroeg 20,69 ±2,36 cm, in loofgewicht
5,33 ±1,44 g,in knolgewicht 10,32 ±3,82 g, in wortelgewicht 1,07 ±
0,77 gen in plantgewicht 16,72 ±5,06 g. Het verschilin wortelgewicht
isniet reëel. Berekend volgens de „t-test van STUDENT" is het verschil
in knolgewicht „significant". De verschillen in planthoogte, plantgewicht en loofgewicht zijn duidelijk.
Bij het microscopisch onderzoek bleken de bladstelen, bladspillen
en stengels der zieke aardappelplanten op deplaatsen, waar necrotische
vlekjes waren ontstaan, ook inwendig te zijn aangetast (vergl. fig. 29).
Op deze plaatsen waren cellen van epidermis (ep), collenchym (co),
schors (sp) en mergparenchym (mp), cambium, phloëem (iph en eph)
en xyleem (xy) groepsgewijs gedegenereerd, waarbij de celwand lichttot donkerbruin gekleurd was. Een groot aantal der gedegenereerde
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phloëemcellen bleek met een donkergekleurde substantie te zijn opgevuld. Vooral het extraxylaire phloëem (ePh) konover een groot gedeelte zijn aangetast. Op andere plaatsen van bladsteel, bladspil en
stengel had het weefsel een volkomen normaal uiterlijk.
Bij de bieten ontstonden bij afwezigheid van zink grrjsbruine vlekken welke willekeurig verspreid waren over het bladoppervlak. In
den regel waren de vlekken tusschen de nerven gelegen en waren deze
zoowel aan de onder- als bovenzijde van het blad te zien. Langs den
omtrek der vlekken was bij doorvallend licht een smal strookje lichtgroen gekleurd weefsel te zien, dat overging in het normale groen van
het overige deel van het blad. Bij de zeer sterk zieke bladeren werd
ten slottehet heelebladoppervlak aangetast, waarbij debladtop meestal het eerst verdorde en vaak naar boven omkrulde. Bij dergelijke
bladeren bleef de bladsteel het langst in leven. Bij 7planten waren de
vlekken aanwezig op de bladeren ter halve hoogte van de plant en in
enkele gevallen ook op de oudere bladeren. Bij de beide overige planten die geen zink kregen, waren de veel jongere bladeren in het hartgedeelte sterk ziek, terwijl de overige bladen oogenschijnlijk geen afwijkingen vertoonden. Het hartgedeelte van deze twee planten bestond uit talrijke smalle blaadjes, waarvan verschillende voorzien
waren van vlekjes. Bij de planten zonder zink bleven de penwortels
duidelijk in groei achter bij die der controleplanten. Voor de oogstresultaten en gekleurde afbeeldingen kan verwezen worden naar de
reeds eerder genoemde publicatie (VAN SCHEEVEN, 1937, a).
Beschouwing der resultaten
Zoowel aardappel als suikerbiet blijken voor een normale ontwikkeling sporen zink noodig te hebben. In Nederland zijn geen gevallen
bekend waarbij een opbrengstvermeerdering van een bepaald landbouwgewas verkregen is door toediening van zink. Wel is bekend, dat
in het Zuidelijk deelvan het Geuldal plaatselijk een overmaat aan zink
in den bodem voorkomt. Deze plaatsen kan men o.a. herkennen aan
het veelvuldig voorkomen van Viola calaminare Lej. (geel viooltje).
Voorbeelden van een zinktoediening op het veld bij akkergewassen
zijn er niet. De ondervinding zal dus moeten leeren, hoe groot de
hoeveelheden zink moeten zijn, welke men behoort toe te dienen aan
gewassen, bij welke zich een tekort aan dit element openbaart.
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HOOFDSTUK XI

NATRIUM EN CHLOOR
§ 1. LITERATTTTTROVEEZICHT
Een uitgebreid literatuuroverzicht over onderzoekingen naar de beteekenis
van Natrium voor de plant is reeds naar aanleiding van proeven met suikerbieten gegeven (VAN SCHBEVEN, 1937,d). Slechts enkele onderzoekingen, die den
aardappel betreffen, zullen hier nog vermeld worden, tevens enkele publicaue's,
die betrekking hebben op den invloed van een overmaat aan NaCl op het ziektebeeld van de plant.
W I L F A B T H en W I M M E B (1902) onderzochten den invloed van Na in den
vorm van NaCl en NajS0 4 in zandcultuur bij verschillende planten, o.a. ook
bij den aardappel, bij wisselende kaliumgiften.
Zij vermelden ten aanzien van proeven, die in 1899 genomen zijn, dat het
Na zoo goed als geen invloed gehad heeft bij aardappels, al n a m het knolgewicht
iets toe. In 1900 werd een sterkere Na-gift gegeven, echter zonder gunstig result a a t . Hier werkte de iets te sterke Na-gift blijkbaar schadelijk. Deze onderzoekers merkten op, dat enkele planten, in het bijzonder bieten, bij geringe
kaligiften in potcultures groote hoeveelheden Na opnemen en dat bij stijgende
kaligiften de Na-opname daalt, terwijl bij andere planten, vooral aardappelen,
de Na-opname slechts weinig verandering ondergaat.
METZ (1923) bestudeerde den invloed van verschillende Na 2 S0 4 -giften bij
afwisselende KjSO^bemesting in zandcultuur op den groei van aardappelplanten. Tengevolge van de NajSOi-toediening namen de planten meer kalium
op en werd een grootere opbrengst verkregen. Omgekeerd werd in de gevallen waarin geen Na gegeven werd, ten gevolge van een stijgende K-gift meer
Na opgenomen. De Na-werking bleek het duidelijkst te zijn bij geringe K-giften.
Zeer sterke Na 2 S0 4 -giften werkten schadelijk, hetgeen tot uitdrukking kwam in
een daJing der opbrengst.
MASCHHAUPT (1934,b)komt naar aanleiding van een studie der basengehalten
bij verschillende planten tot de conclusie, dat de basen K, Na, Ca en Mg elkander in de plant in aequivalente verhoudingen kunnen vervangen, maar dat
dit verschijnsel duidelijker bij de drie eerste basen tot uiting komt, dan bij het
Mgen dat het niet bij alle planten dezelfde basen zijn, die de functie's van alkander overnemen, terwijl hierbij ook de samenstelling van het groei-medium van
invloed is. Een typisch verschil bestaat er b.v. bij biet en aardappel wat betreft
de Na-opname. De som der aequivalenten K en Na nadert bij de biet veel meer
tot een constante waarde dan bij den aardappel. H e t Na speelt bij de basenhuishouding van den aardappel dus niet zoo'n groote rol als bij de biet.
Talrijke proeven zijn met keukenzout genomen bij de meest uiteenloopende
plantensoorten. H e t valt echter op, dat over het algemeen slechts weinig gegevens te vinden zijn over de ziekteverschijnselen, die bij een overmaat van
keukenzout optreden.
E e n beschrijving v a n NaCl-beschadiging bij eschdoorn, kastanje, berk en
eik is gegeven door RUDOLFS (1919). Bij eenzelfden boom konden verschillende
verschijnselen optreden. Bij sterke aantasting werd de bladrand geel en later
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bruin en krulde sterk omhoog,' terwijl de rest van het blad er nognormaal uitzag. Andere bladen bleven vlak en werden vlekkig. Ook kwam het voor, d a t
de nerven zich geel kleurden, terwijl het mesophyl nog groen was. Kleinere
zoutgiften stimuleerden den groei, de bladeren werden groot en dik en kregen
een donker- t o t blauwgroene kleur. Soms werden de takken abnormaal lang,
terwijl de afstand tusschen de bladeren grooter was geworden.
Een afsterving v a n bladranden als gevolg v a n teveel NaCl werd ook waargenomen door K E L L E Y en THOMAS (1920) en door R E E D en H A A S (1924) bij

citroen. I n watercultuur namen de beide laatste onderzoekers bladrandafsterving waar bij een concentratie v a n 0,15%NaCl. Bij walnoot-zaailingen trad
een gelijksoortige beschadiging op bij een concentratie v a n 0 , 3 % Na 2 S0 4 of
0,26% N a N 0 3 .
Een uitgebreid onderzoek over beschadiging door keukenzout bij verschillende gewassen is door D E J A G E R (1933) verricht. Uitvoerig zijn de verschijnselen beschreven bij tarwe, haver, maïs, koolzaad, erwt en tabak. Bij tarwe is
waargenomen, dat de jongere bladeren op een bepaald stadium kunnen omknikken op eenplaats, welke 3 t o t 8cm van den bladtop is gelegen, zoodat de
top naar beneden komt t e hangen. Soms blijft dit topdeel sterk ineengerold. Bij
verderen groei verdroogt het m e t geelwitte kleur; meestal ontwikkelt h e t
onderste deel van het blad zich geheel normaal. De oudere bladeren vergelen
en verdorren voortijdig. Debladkleur is overigens bij cultuur in NaCl-oplossingen donkerder groen, in een later stadium ook meer blauwgroen ten gevolge
van desterke ontwikkeling derwaslaag. H e tsymptoom vanbladknikken treedt
reeds bij een concentratie van 0,2% NaCl op,bij 0,6%is het bladknikken het
sterkst, bij hoogere concentratie neemt het af.
Bij concentratie's boven 0 , 8 % hangen de bladen slap naar beneden, de kleur
is dan meer geelgroen. De groei is sterk geremd, de planten sterven na korten
tijd af. Ookbij haver treedt bladknikken op,echter meer sporadisch. Bij maïs
werd dit verschijnsel nooit waargenomen, wel verdroging v a n de bladpunten
der nog niet volgroeide bladeren. Bijkoolzaad veroorzaakt 1% NaCl na 15 dagen
een bobbelig bladoppervlak bij de middelste en oudere bladeren, terwijl de
bladkleur meer geelgroen is dan die van de controleplanten. Later wordt het
blad stijver, dikker en erg bros. I n het najaar ontstonden bij 1% NaCl grijsgroene droge vlekken langs den bladrand, hetzij plaatselijk, hetzij als aaneengesloten rand rondom het blad. Deerwt verwelkt bijeenconcentratie v a n 0 , 8 %
na 7 dagen, terwijl de oudste bladeren vergelen en verdrogen. Bij sommige
jongere bladen ontstaat een top- enrandzône, dieslap engrijsgroen vankleuris.
Later verdroogt de rand. Bjj t a b a k ontstaat bij 1 % NaCl na 5 dagen eenopbolling van het bladmoes der jonge topblaadjes. De opbolling neemt toe, de
blaadjes worden bros. De oudere bladen 'sterven vroegtijdig af. De hooger geplaatste bladeren, diegevormd zijn na deeerste aantasting, hebben een vrijwel
normaal uiterlijk. Bij erwt en t a b a k zijn de planten gedrongen v a n bouw enzij
blijven klein.
LÖHNIS (1937, a) constateerde bladrandbeschadiging bij aalbessen bij een t e
groote concentratie van resp. NaCl, CaCl2 en KCl.Wel was de aantasting bij
toediening van NaCl sterker dan bij CaCl2, hierbij wederom sterker dan bij
KCl, maar het ziektebeeld was hetzelfde.
Na en K als sulfaat of nitraat toegediend, gaven dit beeld niet, waaruit de
conclusie wordt getrokken, d a t de beschadiging door het chloor-ion wordt
veroorzaakt.
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§ 2. EIGEN ONDERZOEK

Proef 1.
De proef, welke een oriënteerend karakter had, had ten doel den
invloed na te gaan van een stijgende NaCl-gift in watercultuur. De
oplossing, aangegeven op pag. 51, werd gebruikt. De potten hadden
een inhoud van 600 cc. Vergeleken werden de volgende concentratie's

Nad:
0; 0,005; 0,010; 0,025; 0,050; 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 en 1,0%.
Voor elke concentratie werd slechts één pot aangezet, doch hiertegenover stond, dat een groot aantal concentratie's werd vergeleken.
Uitgegaan werd van uitloopers van de var. Eersteling, welke zich gedurende 20dagen hadden ontwikkeld inrivierzand, dat met een weinig
tuinaarde was vermengd. Op 7 Mei '34 werden de planten in de oplossingen overgebracht.
Resultaten. Deeersteafwijkingen tradenna 3dagen opbij deplant,die
1% NaClontvangen had. Deuiterste blaadjes van de drieonderste bladeren vertoonden eenslapperandzône,ofeenslappebladpunt. Na 5dagenwarengelijksoortige verschijnselen tezienbijdeplant, diebij 0,75%
NaCl werd gekweekt, terwijl de kleur van de plant overigens normaal
was. De verwelkte randzône droogde spoedig in en nam een grijze tot
lichtbruine kleur aan. Het wortelstelsel maakte bij deze hooge concentratie's een minder stevigen indruk. De zijwortels, die slechts in
gering aantal waren uitgeloopen, hadden zich slechts zwak ontwikkeld. Na 5 dagen was de plant bij de concentratie van 1% NaCl bijna
afgestorven. Alleen de uiterste topblaadjes zagen er normaal uit. Van
de iets lager geplaatste bladeren was het centrale en basale bladgedeelte nog groen. Het overige deel van deze bladeren was grijsgroen
verdord. Gewoonlijk waren de bladranden naar boven gekruld. De
lagere bladeren hadden een verwelkt uiterlijk en waren nagenoeg geheelverdord. Stengelen bladstelen hadden hun groene kleur behouden.
Eenige dagen later was de plant afgestorven.
Na 3 weken was dit eveneens het geval met de plant, die bij 0,75%
NaCl werd gekweekt. Bij de concentratie van 0,5% werd de plant iets
lichter van kleur; de verkleuring was sterker bij den voet van de
plant (Fig. 30 A, rechtsche plant). Op korten afstand van den bladrand ontstonden kleine necrotische plekjes, welke vooral gelocaliseerd
waren op de fijne nerven. Zij traden echter eveneens tusschen deze
nerven in de randzône van het blad op. Deze necrotische plekjes
verschenen het eerst bij de oudste bladeren en waren zoowel aan onder- als bovenzijde daarvan te zien, echter het best aan den bovenkant. Bij het ontstaan van een dergelijk necrotisch vlekje was de
necrose het eerst aan de bovenzijde van het blad te zien. Tenslotte
werd de aantasting langs den bladrand zoo sterk, dat een afgestorven
randzône ontstond. Bij de concentratie van 0,5% voelden de bladeren

Fig. 30
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na verloop van zekeren tgd stijf aan, terwijl zij iets dikker werden. Bij
de meeste bladeren welfden de randen zich komvormig omhoog. Een
uitzondering hierop maakten de vier uiterste topblaadjes, waarbij de
randen naar beneden gebogen waren, terwijl het bladmoes tusschen
de nerven zich sterker naar boven bolde. Het wortelstelsel was wit
gekleurd en niet opvallend zwak, echter wel zwakker dan bij de controleplant. De zieke plant bleef, vergeleken bij deze controleplant,
duidelijk achter in groei. Bij de concentratie van 0,25% NaCl was het
ziektebeeld iets minder duidelijk (vergl.fig. 30A,linksche plant). Ook
hierbij traden de necrotische vlekjes in derandzône op, het eerst bij de
oudere bladeren. De geheele rand stierf ten slotte af en werd grijs tot
lichtbruin gekleurd. Wanneer bladrandaantasting plaats had bij jongere, nog groeiende bladeren, werd het bladoppervlak vaak zeer oneffen. Ook bij deze concentratie voelde de plant ten slotte stijf aan.
Het wortelstelsel was vrij goed ontwikkeld en wit van kleur. Bij 0,1%
NaCl traden de verschijnselen eveneens op, doch minder duidelijk en
op een later tijdstip, terwijl de symptomen nog zwakker waren bij de
concentratie van 0,05 en 0,025% NaCl. Bij deze laatste concentratie
kwam het slechts tot afsterven der bladpunten van de uiterste foliola
der drie laagstgeplaatste bladeren, terwijl de bladeren een iets lichtere
kleur aannamen. Bij 0,1% NaClverbleekte deplant slechts een weinig;
zij zag er verder geheel normaal uit. Geen afwijkingen werden geconstateerd bij 0,005% en bij afwezigheid van NaCl. Bij geen der planten
werden ziekteverschijnselen in de knollen aangetroffen.
Proef 2.
Naar aanleiding van het feit, dat indeliteratuur enkele voorbeelden
bekend zijn, waaruit blijkt, dat een schadelijke invloed van keukenzout in sommige gevallen kan worden tegengegaan door toevoeging
van calciumverbindingen, werd de volgende proef genomen.
In duplo werd een serie potten aangezet met dezelfde standaardoplossing als bij proef 1, doch waarbij CaS0 4 2 aq in stijgende hoeveelheden werd gegeven, n.l. per liter respectievelijk 0,50; 0,75; 1,00; 1,50
en 2,00 g CaS0 4 2aq (serie Ax).
Een tweede serie ontving in duplo dezelfde hoeveelheden CaS0 42aq,
doch bovendien 0,2% NaCl(serieA2). Een derde serie ontving in duplo
dezelfde hoeveelheden Ca, doch in den vorm van CaCl^ 6aq en wel in
»equivalente hoeveelheden ials bij de serie's Ax en A%,n.l. respectievelijk:"0,63; 0,95; 1,26; 1,89 to 2,52 g CaCLj 6aq per liter (serie BJ.
Een vierde serie kreeg ten slotte in duplo dezelfde hoeveelheden
CaCl2 6aq als serie B 1; doch bovendien 0,2% NaCl (serie B2).
Op 6 Juli werd aan- de serie's A2 en B 2 nogmaals 0,2% NaCl
toegevoegd. Het calcium kan bij deze proef in twee verbindingen vergeleken worden, n.l. in een minder goed oplosbaren vorm: CaS0 4 2 aq
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en in een goed oplosbaren vorm: CaC^ 6aq. In het eerste geval werd
echter een stijgende sulfaat-gift gegeven, in het laatste geval een
stijgende chloorgift.
De pH-waarde der oplossingen werd practisch niet door deze zouten beïnvloed (vergl. tabel XXIV).
TABEL X X I V

Invloed van een stijgende CaSOl 2 aq of CaClz 6 aq gift op de pH-waarde van de
voedingsoplossing, reap, bij afwezigheid en aanwezigheid van 0,2% NaCl
CaCl. 6 aq in g per liter

CaSOi 2 aq in g per liter
0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

0,63

0,95

1,26

1,89

2,52

pH-waarde bij afwezigheid van
NaCl>)

5,53
5,53

5,53
5,53

5,50
5,51

5,50
5,50

5,50
5,50

5,63
5,75

5,45
5,60

5,48
5,46

5,50
5,50

5,49
5,51

pH-waarde bij aanwezigheid van
0,2% NaCl ')

5,53
5,52

5,53
5,53

5,55
5,54

5,56
5,53

5,35
5,25

5,67
5,66

5,64
5,65

5,68
5,72

5,61
5,72

5,50
5,50

') Gemeten bij den aanvang van de proef. De beide boven elkaar geplaatste cijfers hebben betrekking op de beide potten van elke serie.

Voor de serie's Axen Agwerden spruiten van de var. Roode Star gebruikt. Deze werden op 18Juni in de oplossingen geplaatst, onmiddellijk nadat zij van de knollen waren verwijderd. Voor de serie's B x en
B 2 werden uitloopers van het ras Eersteling gebruikt, die gedurende
29 Mei tot 13Juni in tuinaarde waren gekweekt.
Resultaten. Tusschendeserie's1^en B 2 (CaC^ serie's) was reeds na 6
dageneenverschiloptemerken; deplantenvan serieBxhadden alleeen
normaal uiterlijk, bij serie B2 waren de planten echter duidelijk lichter
van kleur,terwijl zijbovendien merkbaar stijver aanvoelden, naarmate
meer CaC^ gegeven was (Fig. 30, B). Naarmate de planten meer CaCl^
kregen, bleven zij in beide serie's sterker in ontwikkeling achter. Ook
bij serie Bx werden de planten bij de hooge CaCla-concentratie's tenslotte bleeker van kleur en voelden zij min of meer stijf aan. Bij stijgendeCaS0 4 -concentratiewerden deze symptomen niet waargenomen,
behalve dat de oudere bladeren bij aanwezigheid van NaCl iets lichter
van kleur waren en bladrandsymptomen vertoonden.
Hieruit kan met vrij groote zekerheid worden geconcludeerd, dat het
stijver aanvoelen der bladeren en het bleeker worden der planten, een
gevolg is geweest van de opgenomen chloor-ionen. Geregeld werden
de planten gecontroleerd op de bladrandaantasting en bladafsterving.
De verschillen in bladrandaantasting waren vrij gering. Een iets geringere bladafsterving tengevolge van de grootere Ca-giften kon bij
de CaCl2-serie worden opgemerkt.
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De waarnemingen, die op 3Augustus, kort voor het beëindigen van
de proef werden verricht, zijn te vinden in tabel XXV.
Het aantal afgestorven bladeren nam bij stijgende CaS04-giften
niet toe; bij stijgende CaCla-concentratie nam het eerder iets af. Bij
aanwezigheid van NaCl stierf een grooter aantal bladeren af dan bij
afwezigheid van NaCl.
Bij de groote CaCla-gift©11 (1>89en 2,52 g per liter) stierven de bladeren in de NaCl-serie minder snel af dan bij de kleinere CaC^-giften.
Bovendien was de bladrandaantasting bij de groote CaC^-giften iets
minder sterk. Men zou nu kunnen verwachten, dat zich aan de planten van deze serie's meer gave bladeren (bladeren zonder randaantasting) zouden bevinden dan bij de geringere CaCl2-giften. Dit was
echter niet het geval, omdat de planten bij de groote CaC^-giften
kleiner bleven en hierdoorin totaal minder bladeren produceerden dan
bij de kleinere CaClj-conoentratie's.
De beste groei werd geconstateerd bij de giften van resp. 1,0; 1,5 en
2,0 g CaS0 4 2aq per liter. De groote CaS04-giften hebben den groei
niet geschaad. Anders is dit met de stijgende CaClj-giften, die den
groei duidelijk hebben geremd, hetgeen zoowel bij afwezigheid als bij
aanwezigheid van NaCl tot uiting kwam. Bij de CaC^-serie heeft het
NaCl de lengtegroei ook sterk gedrukt, hetgeen bij de CaS04-serie niet
werd opgemerkt. Deze sterke remming van den groei moet dan ook
zonder twijfel eengevolgzjjn geweest van eente groote chloör-opname.
Degroeivertraging ging gepaard met een meer gedrongen bouw van de
plant, waarbij de internodiën korter bleven.
Beschouwing der resultaten
Het verloop van de bladbeschadiging door NaCl is afhankelijk van
de concentratie van dit zout. Bij zeer groote NaCl-giften treedt spoedig verwelking van bladranden op. Eerst na het verwelken drogen
de randen in. Bij kleine giften verbleekt het weefsel aan de bladpunt
of randzône eerst, waarna op deze gedeelten necrotische vlekjes optreden, diezichkunnen uitbreiden tot eengrooter afgestorven gedeelte.
Menkrijgt den indruk, dat in het laatste geval de cellen in de randzône
meer geleidelijk worden aangetast en minder snel afsterven, terwijl
dit in het eerste geval veel sneller plaats heeft. Het snelle verwelken
der randzône bij de hooge NaCl-concentratie's doet aan plasmolysewerking denken. Men kan zich voorstellen, dat in deze verwelkingszône de concentratie van de schadelijke stoffen zoo hoog geworden is,
dat aan de cellen water wordt onttrokken. De hooge concentratie in
deze randzône staat mogeigk in verband met het feit, dat de hoofdnerf en talrijke zijnerven in deze randzône eindigen. Het overige
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mesophylvan het blad komt waarschijnlijk minder snelin contact met
de schadelijke bestanddeelen, waardoor het den tijd krijgt zich min
of meer aan te passen met het gevolg, dat het minder snel afsterft.
Een en ander is slechts hypothese en de juistheid hiervan zou door
verder onderzoek moeten worden uitgemaakt.
Bij de minder groote zoutconcentratie's ontstaan necrotische vlekjes in de randzône, die aanvankelijk aan den bovenkant van de lamina
het duidelijkst te zien zjjn. Op deze plaatsen sterft het weefsel af zonder dat verwelking vooraf gaat, waarschijnlijk als gevolg van het minder acute verloop van het proces. Overigens pleit de afsterving op
deze plaatsen er weer voor, dat de concentratie van de schadelijke
stof(fen) in deze gedeelten het hoogst is.
Men kan zich afvragen, of de oorzaak van dit afsterven moet worden toegeschreven aan het Cl'-ion en het Na'-ion of alleen aan één van
deze beide ionen. Dat chloor-vergiftiging zich o.a. uit in een bleeker
worden van het loof, blijkt uit de proef met de grootere CaCVgiften.
Nu is het opvallend, dathierbij duidelijke chlorose kan optreden tot in
de topgedeelten van de planten, waarbij de oudste bladeren echter respectievelijk niet of slechts weinig aan de randen zijn aangetast (vergl.
fig. 30, B),terwijl omgekeerd bij proef 1gebleken is, dat reeds bij de
lagere NaCl-concentration de randzôneaantasting zich vrij duidelijk
kan openbaren en de plant slechts een weinig bleeker is geworden
(vergl.fig. 30,Alinkscheplant).Sterkechlorosekandussamengaan met
weinig of geen bladrandaantasting, terwijl zwakke chlorose gepaard
kan gaan met vrij duidelijke randzôneaantasting. In dit verband is
van belang, dat b.v. bij serie ^ geen randzôneaantasting werd geconstateerd, zelfs niet bij de hoogste gift van 2,52 g CaC^ 6aq per liter,
terwijl in de oorspronkelijke oplossing reeds randbeschadiging optrad
bij een concentratie van 0,025% NaCl of 0,25 g NaCl per liter. In deze
beide gevallen werd respectievelijk 813en 148mgCl'per liter gegeven,
met andere woorden in het eerste geval ruim 5 X zooveel. Bovendien
nam debladaantasting integenwoordigheid van NaClniet toe bij extra
toevoeging van CaC^, terwijl de planten, te oordeelen naar het chlorotische uiterlijk, toch meer chloor moeten hebben opgenomen. Een
en ander doet vermoeden, dat voor de bladrandaantasting het Na'-ion
mede aansprakelijk is. Hiervoor pleit ook de omstandigheid, dat er
verschillende voorbeelden in de literatuur bekend zijn, van bladrandafsterving, als gevolg van te groote Na-giften in den vorm van Na2S04
of NaN0 3 , m.a.w. bij afwetigheid van chloor. Intusschen is het niet
uitgesloten, dat het Cl'-ion eveneens in staat is bladrandaantasting te
veroorzaken bij de aardappelplant wanneer de chloorconcentratie voldoende groot is. Uit het onderzoek van LÖHNIS (1937, a) blijkt b.v.,
dat bij aalbessen bladrandaantasting niet alleen door NaCl, doch ook
door CaCl^ en KCl kan woïden teweeggebracht.
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L E C L E E C en B B E A Z E A L E (1920) constateerden bij proeven m e t tarwe
in watercultures, d a t CaO en CaS0 4 de giftige werking v a n NaCl en
N a 2 S 0 4 tegengaan. Bij tarwe n a m D E J A G E B (1933) eveneens een
duidelijk beschermende werking waar v a n calciumverbindingen ineen
oplossing met overmaat NaCl. Diteffect kwam minder goed t o t uiting
bij koolraap enerwt enwasgeheel afwezig bij tabak. Bij verschillende
planten k o m t het antagonisme dus verschillend t o t uiting.
H e t is denkbaar, d a t debladrandaantasting inde CaC^-serie zonder
NaCl bij de aardappelplanten daarom niet optrad, omdat tevens meer
Ca"-ionen werden opgenomen, terwijl bij de lagere NaCl-concentratie
reeds spoedig bladrandaantasting optrad, wegens de geringere aanwezigheid hier t e r plaatse v a n Ca,m e t als gevolg, eensterk verstoord
evenwicht tusschen kationen en Cl'-ionen (resp. anionen). E e n specifieke invloed v a n Na'-ionen ter plaatse zoud a n niet noodig zijn. Dit
zou tevens overeenkomen m e tdeomstandigheid d a tde aardappelplant
slechts betrekkelijk weinig N a opneemt, doch zeer gemakkelijk Cl'ionen absorbeert. S0 4 "-ionen worden daarentegen veel minder goed
opgenomen ( R E M Y en D H E I N , 1932; D H E I N en R E M Y , 1933; H I L T N E E ,
1934; V A N I T A L L I E , 1934).

I n tegenstelling t o t D H E I N en E E M Y (1933) constateerde V A N ITAL-

LIE (1934), d a t versterkte chloor-opneming bij den aardappel gepaard
gaat m e t versterkte opneming v a n Caen Mg.Bij stijgende bemesting
met kalizout 2 0 %steeg h e t chloorgehalte v a n de plant, eveneens het
gehalte a a n K, Caen Mgen welmeer d a n bij de planten, die dezelfde
hoeveelheid kalium kregen alssulfaat. Deverhouding kationen : anionen was in de chloorplanten veel kleiner. Belangrijk is, d a t het Nagehalte der planten constant bleef.
U i t verschillende onderzoekingen blijkt, d a t chloorbeschadiging bij
een gevoelig gewas alsdeaardappelplant gemakkelijk k a noptreden bij
late aanwending v a n ruwe kalizouten. Ten aanzien v a n de verschijnselen, die d a n optreden, k a n worden opgemerkt, d a t de planten klein
blijven ener minof meer verschrompeld uitzien. De bladeren krijgen
een lichtgroene t o t gele kleur en voelen stug en bros aan.I n ernstige
gevallen sterven de oudere bladeren vroegtijdig af. H e t is d a n ook
noodzakelijk deze zouten vroeg in het najaar t e geven.
Een groot verschil bestaat er tusschen de gevoeligheid v a n verschillende gewassen voor NaCl. Zoo blijken suikerbieten zeer goed
een concentratie t e verdragen v a n 0,5% NaCl, wanneer zij in dezelfde
soort oplossing worden gekweekt, die voor de aardappels is gebruikt
( V A N S C H E E V E N , 1937,d);in ditgeval geven zij een grootere opbrengst
aan versch materiaal, hetgeen echter voornamelijk een gevolg is v a n
het opnemen v a n meer water. Bij deze concentratie reageeren de biet e n slechts m e t een iets lichtere bladkleur. Volgens COTJPIN (1898)
sterft de verwante soort Beta Maritima eerst af bij een concentratie

119
van 4% NaCl. Bij de aardappelplant werd o.a. door JAMBS (1930)
aangetoond, dat een hooger gehalte van chloor in de droge stof samen gaat met een hooger watergehalte van het loof. HILTNBE (1934)
constateerde,dat destructuur van aardappelplanten, diete veel chloor
hebben opgenomen, zeer xeromorph is. WILSON (1933) toonde bij
proeven met tabak aan, dat stijgende hoeveelheden chloor niet alleen
de brandbaarheid slecht beïnvloeden, maar dat ook de bladdikte toeneemt en in het blad ophoopingen van zetmeel ontstaan.
De kennis der bij den aardappel opgewekte verschijnselen kan van
belang zijn voor zeepolders, die nog teveel NaCl bevatten en tevens
voorgronden, die overstroomd zijn doorzoutwater. Bijdergelijke gronden laat de structuur veel te wenschen over en het is reeds hierom
noodzakelijk ze van kalk te voorzien, afgezien van de vraag of het
calcium de giftige werking van het NaCl tegengaat of niet.

1

HOOFDSTUK XII

SLOTBESCHOUWING
Met de hier behandelde gebrekziekten worden ziekten bedoeld, die
optreden als gevolg van het feit, dat de plant een absoluut of relatief
tekort krijgt aan bepaalde elementen. Vertoont de plant een dergelijk
tekort, dan behoeft dit nog niet te beteekenen, dat er slechts weinig
van het desbetreffende element in het groeistubstraat aanwezig is.
Immers door verschillende processen, die in het groeimiüeu plaats
vinden, wordt de opname der elementen beïnvloed. Om slechts enkele
voorbeelden te noemen: Kaüum kan in sommige gronden zoo sterk
worden vastgelegd, dat de plant er onvoldoende van kan profiteeren
(HALEY, es., 1931).Doorwerkzaamheid van micro-organismen kunnen
b.v. oplosbare manganoverbindingen tot onoplosbare manganioxyden
wordenomgezet,waardoor deopnamevan mangaan nadeelig beïnvloed
wordt. De opname van mangaan hangt voorts af van het gehalte aan
Ca, humus, colloïden, nitraten, alcalische phosphaten,reactie, droogte,
enz. Op het groote belang van een goede structuur van den grond
voor een rationeele voedselvoorziening heeft CLEVERINGA (1938) reeds
den nadruk gelegd. Wanneer de structuur in orde is, zijn vele voorwaarden aanwezig voor een normale voeding. Reeds het feit, dat een
goede structuur bevorderlijk is voor een goede wortelontwikkeling is
belangrijk, aangezien hierdoor het aanrakingsoppervlak der wortels
met den grond groot is, waardoor de opname van elementen bevorderd wordt.
Evenals in den grond kan ook in de plant de werkzaamheid van een
element door bepaalde factoren minder goed tot uiting komen. Gebrekverschijnselen hoeven daarom niet steeds samen te gaan met een
laag gehalte van het element dat genezing brengen kan. Zoo blijkt b.v.
het ijzergehalte van planten die chlorose vertoonen, welke bestreden
kan worden door een toediening van ijzerzouten, lang niet altijd lager
te zijn dan van gezonde planten. Verschillende onderzoekers kwamen
echter tot de conclusie, dat het percentage ijzer, dat zichinde chlorotische deelen in opgelosten toestand bevindt, zeer laag is. OLSEN (1935)
toonde bovendien aan, dat het ijzer in de vaatbundels kan worden
neergeslagen als Fe 3 (P0 4 ) 2 en hierdoor onwerkzaam wordt. Terwijl de
grond uitgeschakeld wordt kunnen dechlorotischegedeelteneen groene
kleur krijgen wanneer deze bevochtigd worden met een verdunde
oplossing van b.v. FeS0 4 .
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Met andere woorden |pbrekverschijnselen kunnen eenerzijds ontstaan wanneer de plant niet in s t a a t is alle noodzakelijke elementen in
voldoende mate op te nemen, hetzij doordat onvoldoende aanwezig is,
hetzij doordat bepaalde factoren de opname of werkzaamheid tegengaan. Anderzijds is het mogelijk d a t gebrekverschijnselen ontstaan
wanneer sommige elementen door bepaalde factoren in de plant inactief gemaakt worden.
Van de bovenbeschreven verschijnselen zijn voor de praktijk vooral
van belang de symptomen v a n een tekort aan resp. K, P , N, Ca, Mg,
Mn en B, voorts de afwijkingen, die ontstaan bij de aanwezigheid v a n
te veel NaCl of andere chloorverbindingen en die, welke teweeggebracht worden door ammoniumsulfaat, wanneer de nitrificatie onvolledig plaats vindt.
Vooral bekend zijn de rerschijnselen, die optreden bij een tekort aan
kalium. Een tekort aan ealcium (mergnecrose) k o m t in ons land vermoedelijk slechts sporadisch voor. I n Nederlandsch-Indië wordt mergnecrose in sommige gebieden echter veelvuldig en in ernstige m a t e
aangetroffen. De aardappelplant groeit het best in een eenigszins zuur
milieu (pH 5-5,5) en k a n met weinig kalk in den bodem volstaan.
Op de zure gronden, die tevens arm zijn aan magnesium, k a n de
Hooghalensche ziekte opteeden. Nader moet worden onderzocht of het
zuivere beeld v a n magneeiumgebrek bij den aardappel in ons land
voorkomt. Mogelijk k a n men dit beeld op Mg-arme gronden (die gewoonlijk zuur reageeren) opwekken, door stikstof en kalium te geven
in een verbinding, waarin zich geen ammonium of chloor bevindt, b.v.
in den vorm v a n K N 0 8 , zoodat complicatie's, die eventueel teweeggebracht kunnen worden door ammonium- of chloorvergiftiging, vermeden worden.
Een tekort aan mangaan uit zich bij de aardappelplant in de praktijk
gewoonlijk niet zoo sterk d a t necrotische vlekjes op de bladeren optreden, vermoedelijk omdat deze plant, in vergelijking met haver en
biet, beter in s t a a t is mangaan op te nemen en/of minder van dit element noodig heeft gedurende den geheelen groei of gedurende de periode, waarin de meeste organische stof geproduceerd wordt. Hetzelfde
geldt waarschijnlijk ook voor de opneming van koper.
De aardappel k a n met minder borium volstaan dan de biet, hetgeen
wel blijkt uit het feit, d a t bieten in zandcultures aan 30 mg per pot niet
steeds voldoende hebben ( B R A N D E N B U R G , 1932, a, V A N S C H R E V E N ,
1936, e), terwijl bij aardappelplanten reeds een normalen groei verkregen werd bij een gift van 3,5 mg boorzuur per pot.
Bij de onderzochte gevallen is het anatomische ziektebeeld over het
algemeen minder sprekend dan de uitwendige verschijnselen. I n
twijfelgevallen kunnen de anatomische afwijkingen mogelijk eenige
aanwijzing geven omtrent de oorzaak v a n de ziekte. Typisch is voor-
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al het inwendige ziektebeeld bij een tekort aan borium. Uit verder
onderzoek zal moeten blijken in hoeverre dit beeld ook bij in de praktijk voorkomende gevallen kan worden vastgesteld.
Men kan zich afvragen, in hoeverre de verschijnselen der verschillende gebrek- en overmaatziekten overeenkomst vertoonen met virusziekten. In de eerste plaats denken we hierbij aan de bladrolziekte,
welke door bladluizen wordt overgebracht van plant tot plant (OORTWIJN BOTJES, 1920). Wanneer de plant is besmet, treden gewoonlijk
na eenige weken de eerste verschijnselen van bladrol op in het topgedeelte van deplant. Men spreekt dan van „primair bladrol". Poot men
de knollen van primair zieke planten het volgende jaar uit, dan komt
het omhoogkrullen der bladranden het eerst en het sterkst tot uiting
bij de oudere bladeren. De planten blijven achter in groei en voelen
stijf aan. Zoowel de randen der blaadjes (foliola) als ook de bladeren
(folia) in hun geheel trachten, zoover de middennerven het toelaten,
omhoog te krullen, met het gevolg dat de middennerven zich in opwaartsche richting een eindweegs naar elkaar toevouwen (QtrANJER,
es., 1916). Nu spreekt men van „secundair bladrol". Sommige gebrekziekten, bv. phosphorgebrek, koper-, borium- en zinkgebrek doen
in een bepaald stadium min of meer denken aan het ziektebeeld,
dat bij primair bladrol optreedt. Bekend is echter, dat de symptomen van een tekort aan koper bij aardappels praktisch niet tot
uiting komen op het veld, terwijl eentekort aan zink hier te lande nog
bij geen enkel landbouwgewas geconstateerd is. Het is echter denkbaar, dat een tekort aan phosphor of borium aanleiding kan geven
tot verwarring met bladrol en omgekeerd. Dat een tekort aan borium
bij aardappelplanten op het veld verschijnselen kan teweeg roepen,
die aan bladrol doen denken, blijkt wel uit het feit, dat DENNIS en
O ' B R I E N (1937)inSchotland dergelijke symptomen betitelden met den
naam „non-parasitic leafroll". Een typisch verschil tusschen bladrolsymptomen en de verschijnselen, die bij een tekort aan borium kunnen ontstaan, is, dat bij een tekort aan borium de bladsteel meer de
neiging heeft naar beneden te buigen, terwijl debladen bij bladrolzieke
planten zich juist meer naar boven richten. QITANJER (1916) wijst er
reeds op, dat primair bladrolzieke planten veel meer aanleiding geven
tot verwarring met andere kwijningsverschijnselen dan secundair
zieke. Gevallen van Hooghalensche ziekte doen er soms aan denken
(p. 14), eveneens aantasting door Verticillium albo-atrum(p.15).Rolling der bladeren, gepaard met zetmeelophooping kan ook ontstaan
wanneer de stengel wordt aangetast door Hypochnus solani, of wanneer de stengelvoet bij het bewerken van den grond mechanisch wordt
beschadigd, eveneens wanneer de planten geleden hebben van buitengewone hitte, of staan in een met water gedrenkten bodem, of wanneer
zij zeer zwaar bemest zijn, speciaal met chloorzouten.

123
Een typisch kenmerk van de echte bladrolziekte is echter de door
de primair zieke planten ontwikkelt de phloëem-necrose zich van den top
van de plant naar den roet, bij de secundair zieke planten van den
voet naar den top. Nu wordt bij een tekort aan borium het phloëem
ook aangetast, doch op geheel andere wijze. Het zieke phloëem kan
zich plaatselijk sterk verbreeden en wordt niet rood gekleurd bij behandeling met phlorogluoine en zoutzuur, hetgeen bij het afgestorven
phloëem in bladrolzieke planten wel het geval is. Bij sterk tekort
aan borium wordt het phloëem ook in de ondergrondsche deelen aangetast; bij bladrolzieke planten daarentegen komt slechts bij zeer
hooge uitzondering gedegenereerd phloëem in de knollen voor, welk
verschijnsel bekend is als „netnecrose", o.a. bij de var. Green
Mountain.
In een deel der bladeren en tenslotte in alle bladeren van bladrolzieke planten en van planten, die sterk te lijden hebben van een tekort
aan borium, wordt het zetmeel niet geheel omgezet tot suikers. THTJNG
(1928) merkt op, dat bij secundair bladrol de zetmeelophooping zich
het eerst toont bij de bovenste (top)blaadjes en daarna bij de daaronder geplaatste blaadjes en wel in de apicale deelen, terwijl zij in het
primaire stadium voorkomt aan de basis der blaadjes, juist beginnend
bij de onderste en wel bij die der jonge groeiende bladeren. Bij een tekort aan borium heeft de eerste zetmeelophooping plaats in de toppen
en langs de periferie der blaadjes; zij komt ongeveer gelijktijdig in alle
blaadjes van een samengesteld blad voor, echter het eerst in het topgedeelte van de plant. In dit verband kan nog worden opgemerkt, dat
bij een tekort aan B het phloëem gewoonlijk het sterkst wordt aangetast in de buurt van de aanhechtingsplaats aan den stengel, in de
bladspil op deplaatsen waar de steeltjes der zijblaadjes aan de bladspil bevestigd zijn en in de hoofdnerf op de plaatsen waar de zijnerven
in de hoofdnerf uitkomen. Het lijkt van belang een dergelijk onderzoek
als THTJNG (1928)heeft verricht met bladrolzieke planten, uit te voeren
met planten, die een tekort hebben aan borium en de resultaten met
elkaar te vergelijken. Missohien zouden hierdoor de specifieke werking
van het bladrolvirus en van het borium beter bekend worden, terwijl
een dergelijke studie tevens het inzicht zal kunnen verruimen in de
normale physiologie van de aardappelplant.
Gaan we na welke gebrek- en overmaatziekten nog meer zouden
kunnen worden verward met virusziekten, dan kunnen we zeggen, dat
sterk kaligebrek bij oppervlakkige beschouwing doet denken aan ziekten van het stippelstreep^type (acropetale necrose). In beide gevallen
kunnen de oudere bladeren vrij snel na elkaar te gronde gaan, terwijl
de nerven plaatselijk kunnen afsterven. Treedt kaligebrek echter zóó
hevig op, dan kan men welverwachten, dat een groot gedeelte van het
QTJANJBR (1913) gevonden en beschreven phloëemnecrose. In
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veld arm is aan kalium, zoodat vele planten dan vrij gelijkmatig ziek
zullen zijn. Op velden waar stippelstreepziekte wordt aangetroffen,
ziet men daarentegen vaak doodzieke planten staan tusschen planten
met een volkomen normaal uiterlijk. Ook mangaanovermaat, waarbij necrotische strepen of vlekken kunnen ontstaan op de nerven en
bladstelen der oudere bladeren, doet bij oppervlakkige beschouwing
aan stippelstreep denken. Bij mangaanvergiftiging zijn echter vooral
de talrijke kleine vlekjes tusschen de nerven karakteristiek, waardoor
het ziektebeeld typisch afwijkt van dat van stippelstreep.
Wanneer deaardappelplant overzooweinigborium beschikt, dat het
topgedeelte afsterft, dandoet het ziektebeeld oppervlakkig beschouwd
denken aan degroepvanvirusziekten, diedoor QtrANJER en OORTWIJN
BOTJES (1929) zijn beschreven onder dennaam vantopnecrose (acronecrose). In onslandkomt topnecrose slechts zelden voor, terwijl het nog
de vraag is, of op het veldeendusdanigtekort aan opneembaar borium
kan optreden, dat het topgedeelte van de aardappelplant hierdoor afsterft. Hetzelfde geldt voor een tekort aan calcium. Bovendien ontstaan na infectie van een vatbare soort met het virus der topnecrose
vlekken tusschen de nerven in het topgedeelte van de plant, vóórdat
de stengeltop afsterft. In dit opzicht komt topnecrose iets meer overeen met sterk mangaangebrek. Boven is echter reeds opgemerkt, dat
in de praktijk slechts zelden vlekjes worden waargenomen op de bladeren van deaardappelplant alsgevolgvan eenonvoldoende mangaanvoorziening. De vlekjes, die bij mangaangebrek kunnen optreden, zijn
bovendien kleiner en meer regelmatig langs de nerven gelegen. Op
velden waar de mangaanvoorziening onvoldoende is, kunnen de verschijnselen der verschillende mozaiekziekten minder goed tot uiting
komen, omdat detopbladeren alsgevolgvan het tekort aan dit element
min of meer verbleeken.
Men kan zich ten slotte nog afvragen in hoeverre de in dit werk behandelde voedingsstoornissen, welkein de meeste gevallen een sterken
invloed uitoefenen op het uiterlijk en den groei van de plant, tot uiting
zullenkomen bij devegetatief verkregen nakomelingen. Knollen, welke
afkomstig waren van planten, diesterk geleden hadden van een tekort
aan resp. K, P, N, Ca, Mg en B gaven een volkomen normaal gewas,
wanneer zij onder normale omstandigheden werden uitgeplant. Het
is ook van andere planten bekend, dat genezing vrij spoedig optreedt
nadat een voedingstoestand, die eerst abnormaal was, werd verbeterd.
De opvatting van verschillende onderzoekers in Duitschland, dat uitwendige invloeden (w.o. naast klimaatsinvloeden ook voedingsomstandigheden worden gerekend) een dusdanige inwerking op de aardappelplant kunnen uitoefenen, dat een blijvende verandering der volgende vegetatief vermeerderde generatie's hiervan het gevolg is, hetgeen betiteld wordt met den term „Abbau", is hier niet mee in over-
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eenstemming. QTJANJBE .(vergl. voor lit. QXJANJER C.S., 1929/1930),
heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen, dat de degeneratie-ziekten
van aardappelplanten, die zich blijvend manifesteeren bij vegetatieve
vermeerdering, slechts veroorzaakt worden door virusziekten en wel
in de meeste gevallen doordebladrolziekte. Het istrouwens opvallend,
dat de voorvechters van de Abbautheorie zich niet met virusziekten
bezighouden.
Aan het slot van dit werk wil ik allen, die mij behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen ervan, hartelijk dank zeggen. In het
bizonder ben ik Professor QtrANJER zeer grooten dank verschuldigd.
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THE INFLUENCE OF TWELVE CHEMICAL ELEMENTS
ON

THE STATE OF HEALTH OF THE POTATO PLANT
(SUMMARY)

INTRODUCTION
The investigations on the deficiency- and excess-diseases of the potato plant
described b y the present author were made mainly at the Laboratory for Mycology and Potato Investigation (Laboratorium voor Mycologie en Aardappelonderzoek) at Wageningen (The Netherlands) in the years 1932, 1933and 1934.
Some of the results obtained have already been published (19346, 19356).
Zinc deficiency was studied at the Institute for the. Cultivation of Sugar
beet (Instituut voor Suikerbietenteelt) a t Bergen op Zoom. Furthermore, some
pot experiments were carried out at t h a t Institute with potatoes in soil t h a t
had produced sugar beetplants affected with Heart Rot.
CHAPTER I
MATERIAL A N D METHODS

Sprouts or tubers of the variety President or of the early variety Duke of
York were chiefly used in the experiments, but in a few cases the varieties
Red Star and Bevelander, or seedlings of the varieties Franschen and Botergele
were employed.
The influence of K, P and N was investigated, amongst other things, in an
outdoor experiment. Use was made of square stoneware cylinders, 50 cm high,
inner dimensions 30 X 30cm, open at each end, placed on a layer of sand under
which there was a layer of fine gravel followed b y a layer of coarse gravel, in
a large wooden receptacle. The level of water in the receptacle could be regulated
as desired, and thus the humidity was the same for all the plants. The cylinders
were filled with diluvial river sand.
For the sand cultures carried out in a greenhouse, use was made of glasssand from the Leerdam Glass Works (grain diameter = 100-500 p) p a r t of
which was treated with concentrated hydrochloric acid. The sand cultures
were carried out chiefly in stoneware pots glazed internally, having a diameter
about 18 cm, a depth 23 cm, and being filled with 7-8 kg of sand. I n some
cases glass pots were employed of about the same cubic capacity.
The water cultures were made in glass j a m pots, of 350 t o 600 ce capacity,
painted outside first with black J a p a n lac and then with white lac. I n some
cases the pots were lined inside by a thin layer of paraffin wax of high melting
point.Theplants wereheldinthe potsthrough aholeinthe corklidwith wadding.
Thesolutions werereplenished regularly and renewed every 3to 4weeks.I n most
of the experiments distilled water was used. SCHEBING-KAHLBAUM Pro ana-
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lyse salts were used for both the water and the sand cultures. I n a few instances
ZINZADZE'S solution (pH 6) was employed for the water cultures, but in general
a modification of VAN D E B CRONE'S solution was used (page 51, Solution A).
I n addition traces of salts of B, Mn, Cu, Zn, Al and I were invariably added t o
the solutions.
CHAPTER I I
ADVANTAGES OF AND OBJECTIONS TO WATEB AND SAND CULTTTBES

The great advantage of water cultures is t h a t the investigator has certain
factors under strict control; e.g. when using pure chemicals and distilled water
the elements present in the solution can be determined a t the outset of the
experiment. I n view of the fact, however, t h a t the medium is a liquid one, the
conditions are rather unnatural. Normal development of bacteria, which takes
place in the soil, does not occur, and the roots have to depend on the small
quantity of oxygen dissolved in the solution. Aeration of the solution at intervals, regular renewal of the Solutions or the use of running water cultures will,
however, meet this objection.
One advantage of sand cultures over water cultures is t h a t the environment
of the root system is somewhat more natural, b u t with them the nutrition of
the plant cannot so easily be controlled as in water cultures, because sand
usually contains impurities. The root system can, however, establish better
contact with insoluble salts in sand t h a n in water cultures and this m a y bë
an important point. The supply of oxygen is usually adequate in sand cultures.
Both water and sand cultures suffer from the great disadvantage of not
having an adsorption complex for which reason the concentration of the readily
soluble salts may change rather quickly during the growth of the plant, new
ions not being regularly supplied. The concentrations of such nutrient salts
must therefore be rather high a t the start. High concentrations in the solutions
are, however, coupled with high salt content in the plant, and this may result
in an abnormal composition. This is accentuated by the fact t h a t the pots are
usually placed under a roof, so t h a t rain cannot leach salts from the foliage
(See VAN SCHBEVEN, 19386). The rapid change in the concentration m a y sometimes quickly modify the reaction of the nutrient medium.
The absence of the normal activity of a micro-flora m a y prevent the nitrification processes in such a medium from taking place, or they may be inadequate, with the consequent chance of an injurious effect b y compounds of
ammonia which m a y disturb the typical symptoms of disease. I n sand cultures
for instance, the solutions I and I I (Table I, p . 6) produced in the former case
normal growth; but in the latter (with an equal quantity of K and N as in solution I), growth was very bad (See Fig. 1). W i t h solution I starch production
in the leaves was normal, b u t with solution I I it was deficient (Fig. 2: Leaves
treated according SACHS' method).
W i t h the twosolutionsI I I and I V (SeeTableI I , p . 8)growth wasnormalin the
former case but in the latter (in which N a N 0 3 and CaC0 3 were applied) symptoms occurred which were »imilar to experimentally induced symptoms of
manganese deficiency (See Fig. 3).
These examples show that;care must be exercised in the choice of nutrient
salts for sand cultures, and | t also applies to water cultures. When studying
deficiency diseases in such media the chance of having to modify the combination of the nutrient salts, irith consequent disturbance in the disease symptoms under investigation, must always be kept in mind.
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CHAPTER I I I
POTASH, PHOSPHOBUS, NITROGEN

Experiment I.
For the investigation on the influence of potash, phosphorus and nitrogen
the square cylinders described in Chapter I, were used amongst others. The
plants in this experiment were placed in the open air. The lay-out, in quadruplicate, was:
A. Complete solution
KPN
B. Potash-deficient solution
NP
C. Phosphorus-deficient solution
KN
D. Nitrogen-deficient solution
KP
E. No potash and no nitrogen
P
F . No phosphorus and no nitrogen
K
G. No phosphorus and no potash
N
H . No phosphorus, no potash, no nitrogen . . .
O
For the complete Solution A, see Scheme I in Chapter I I . I n the B Solution
potash was omitted and nitrogen applied in the form of N H 4 N 0 3 ; in the C
Solution no phosphorus was added; in the D Solution nitrogen was omitted
and potash applied in the form of K 2 SO d . I n Solution E no K N 0 3 was applied,
in Solution F no phosphorus was applied and K 2 S 0 4 was added instead of
K N 0 3 ; in Solution G phosphorus was omitted and N H 4 N 0 3 added instead of
KNO a , in Solution H potassium nitrate and calcium phosphate were omitted.
The variety President served as the experimental plant. To obtain comparable material use was made of pieces of tubers, equal in size, dipped lightly
in liquid paraffin wax to avoid <lecay. I n the middle of each cylinder one such
piece, having one eye, was planted. Plants with one stem only were thus obtained which, from the outset, had an equal quantity of reserve material at
their disposal. The following observations were recorded for the different solutions (See Fig. 4 and Fig. 5 and Table I I I ) :
A. Complete Solution :Theplantsdidnotshowanyabnormalities(Fig.4, K P N ) .
B. Deficiency of potash : The leaves and leaf-margins curved downwards.
The tissue between the veins arched more or less upwards. The leaves became
altered from normal green to dark-green and later to a peculiar bronze colour.
The ratio length: breath of the leaflets decreased. The weights of the tubers
and of the roots were distinctly lower, and the ratio weight of foliage: root
was distinctly larger t h a n in the complete solution. I t was also typical for the
stolons to be shorter, so t h a t the tubers were situated closer together. The
number of tubers was smaller t h a n in the complete solution (Fig. 4, NP).
C. Deficiency of phosphorus : The upper leaves, in particular, pointed almost
vertically upwards; the leaflets themselves became more or less boat-shaped
a n d were distinctly smaller t h a n those of the plants in the complete solution.
The colour of the foliage was darker; the plants felt somewhat stiff, while the
root system was distinctly weaker in development t h a n in the complete solution.
The roots, however, were long. The ratio weight of foliage : root was doubled.
The stolons were, in general, fairly short, so t h a t the tubers were situated close
together (Fig. 4, KN).
D. Deficiency of nitrogen : The plants were smaller t h a n normal, light to
yellow-green in colour. The pose and shape of the leaves remained normal. The
root system was somewhat weaker in development ; some roots were very long.
The,ratio weight of foliage: root weight had increased. The tuber yield was
distinctly lower. The stolons were fairly long and the number of tubers was
almost equal to t h a t of the plants in the complete solution (Fig. 4, K P ) .
E. Deficiency ofpotash and nitrogen : The dark-greenish colour, as manifested

129
with potash deficiency, wasabsent, b u t thetissue between the veins was clearly
arched upwards more strongly, and the leaflets a n d their margins were also
curved downwards more strongly t h a n in t h e normal plants. The favourable
influence of phosphorus on t h e root-growth a n d leaf-size was clearly evident
in this series (Fig.5, P ) .
F . Deficiency of phosphorus and nitrogen : The colour of the plants was also
lighter t h a n in absence of phosphorus alone. Deficiency of phosphorus could
be recognised from the fact t h a t the leaflets pointed almost vertically upwards.
The plants felt very stiff. Thetubers were close together; t h e number of tubers
was very large, b u t the weight of them was low. Some individual roots were
very long, b u t the root system as a whole was much less well developed t h a n
t h a t of t h e plants in t h e complete solution (Fig. 5, K).
G. Deficiency of phosphorus and potash : The habit of the plants was normal. The development, however, remained far behind t h a t of t h e plants in t h e
complete solution. The colour of the foliage was dark-green; t h e leaflets were
very small and felt supple; root development was very b a d ; the ratio weight
of foliage: root was high; t h e number of tubers was small a n d the yield very
low (Fig. 5, N).
H . Deficiency of potash, phosphorus and nitrogen : The plants remained t h e
smallest of all.Habit a n dcolour were normal; root development wasvery poor;
t h e ratio weight of foliage: root was very high; tuber yield and number of
tubers was very small (Fig. 6, O).
Experiment II.
The symptoms of deficiency of K, P a n d N, respectively, occurred in glass
sand cultures much more severely (SeeFig. 6).I n the absence of potash many
of the older leaves died rather soon one after the other; death usually began
a t t h e leaf-tip and proceeded along t h e margins of the leaflets; this started in
t h e oldest leaves. Gradually a larger area of t h e leaflets died and dead spots
sometimes occurred between t h e veins. The veins died locally with a brownish
discoloration. Brown necrotic spots also appeared locally on the stems and
petioles. The mesophyll of the diseased leaves was arched strongly upwards,
while t h eleaflets andt h e whole leaf curved more orlessdownwards. The plants
felt flabby and soon wilted in warm weather.
I n the absence of phosphorus some early death of thefoliage took place, b u t
not a t all so markedly as in absence of potash. Only a few leaflets died early,
sometimes half way u p the plant ; death was confined in general to wilted leaftips a n d the margins of some leaflets. Otherwise the disease symptoms were as
described in the preceding experiment. I n the absence of nitrogen the plants
remained very small a n d became rather evenly discoloured light-greenish and
afterwards yellowish-green most distinctly in the oldest leaflets.
Anatomical investigation.
The plants of Experiment I were investigated in thefollowing w a y : Sections
were cut through the middle of t h e first a n d the ninth internodes. With the
aid of an ABBÉ'S drawing prism drawings were made, indicating diagramaticallyt h evarious tissues (SeeFig. 8).Futhermore t h esurface areas oft h e various
tissues were measured with a planimeter. These areas were expressed as percentages of t h e total surface area of the stem section a t the place of investigation,
from which the average percentage was calculated for each treatment (See
Table I V ) .
Apart altogether from the,effect of the treatments the following conclusions
could be drawn from t h e anatomical investigation:
1. The pith area, in relation!to the surface area of the stem section, increases
considerably from below to the top of the plant.
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2. The relative cortical surface area increases slightly in most cases from below
upwards to the top of the plant.
3. The relative and absolute surface area of the xylem decreases clearly from
below upwards to the top of the plant.
4. The relative surface area of the collenchyma usually increases slightly in
an upward direction. Possibly there isfirst an increase followed by a decrease
(See 5th internode of the last series).
5. At the base of a full grown plant no clear hypodermis can be distinguished.
The relative surface area of the subepidermis probably increases in an upward
direction.
6. The relative surface area of the epidermis and cuticle increases in general
from below upwards to the top of the stem; the average diameter of the
epidermal cells, on the contrary, decreases in an upward direction.
7. The relative surface area of the phloem increases from below upwards to
the top of the plant, so t h a t the ratio xylem: phloem surface area decreases
in an upward direction.
§. The relative and absolute surface area of the sclerenchyma decreases in an
upward direction.
I n regard to the influence of the treatments it may be remarked t h a t in the
complete solution the relative pith surface area was largest in the first internode. I t is, however, not quite certain, whether the difference as compared
with t h a t in the other treatments is real, because of the fairly large average
error found in the complete solution. I n the first internode, with deficiency of
nitrogen and with deficiency of potash, a large relative cortical surface area is
found. I n the former, the relevant average error is, however, so large t h a t it
is not certain whether this is not accidental. I n the latter, it would seem justifiable to conclude t h a t the cortical surface area a t the base of the plant is
proportionately larger t h a n t h a t in the complete solution. I n the ninth internode, however, just the contrary occurs. As regards the xylem it m a y be said
t h a t with deficiency of nitrogen or phosphorus there is relatively a considerable
proportion of this tissue in the first internode. I t is» however, remarkable t h a t
with deficiency of nitrogen the xylem surface area is so small in the ninth internode. A relatively small surface area of collenchyma was found with absence
of phosphorus. The largest relative surface area for epidermis + cuticle occurred
with deficiency of potash in the ninth internode. The difference from the
corresponding surface area in the complete solution is significant.
The anatomical investigation showed, furthermore, t h a t deficiency of nitrogen is coupled with a smaller diameter of the parenchyma-cells; one-sided
nitrogen treatment appeared to have the opposite effect. Deficiency of nitrogen
appeared to promote xylem-formation in such a way t h a t an interlinked xylemring arose in the stem sooner than in the complete solution or with excess of
nitrogen. One-sided potash treatment also caused early formation of the xylemring.With the complete solution the diameter of the xylem vesselswas, however,
on a n average, larger t h a n t h a t in the series without treatment and with nitrogen deficiency. I n the one-sided potash treatment fibre-formation was very
good up to the ninth internode. W i t h this treatment the fibres were strikingly
numerous as compared with those in the complete solution. I n the absence of
potash the formation of fibres was very poor.
I n the greenhouse glass-sand experiment heavy deficiency of potash induced
necrotic areas on the stems of the plants. Fig. 7, B shows a section of the stem
a t such an affected spot; cuticle and epidermis (ep) are locally killed and dark
in colour. The same applies to numerous collenchyma-cells (col). I n the cortical
parenchyma (sp) dead cells occur locally. Fig. 7, A represents a section of a
severely affected leaf of the same plant.
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C H A P T E R IV
CALCIUM

Deficiency of calcium was studied both in water and sand .cultures. The
schemes of treatment mentioned in Table V, p . 27 were applied to the water
cultures. Moreover the salts mentioned aboye Table V were added per litre
of solution. Sprouts of the variety Duke of York were placed in the solutions.
Experiment A.
The first experiment was made with the solutions 1-5. Growth developed
normally in solutions 3 and 6. I n the other three, the plants grew initially as
well as in the first two, but after two weeks, stagnation of growth appeared in
the plants in solutions 1and 4, and after three weeks, in the plants in solution 2
also. Compared with healthy control-plants the root-system was slightly discoloured lightish-brown, while the lateral roots were shorter and somewhat
thicker. The young top leaflets were discoloured light-green t o brown a t their
tips and near the margins and died there entirely. The youngest leaflets remained folded together and did not develop. The axillary buds of some of the plants
developed and the tops of these sprouts became affected in the same way. At
a later stage the top-leaflets died entirely. The leaves a little lower down showed
a partlynecrosed marginalzone,curved upwards and downwards and some-times
theywerevery stronglyarched.Onthe next leaves deadspotsoccurred.The leaves
a t half the height of the plant a n d t h e lower ones still h a d a completely normal
appearance. The root system was light-brownish in colour and badly developed.
At a still later stage, after about 33 days, the t i p of the stem together with 4-5
of the uppermost leaves h a d died, and on the other leaves yellowish and dead
spots arose. I n some diseased plants a few very small tubers developed showing
severe necrotic symptoms internally.
Experiment B.
To obtain a better knowledge of the internal symptoms of the tuber, plants
which h a d already produced small tubers were transferred to the solutions.
For this purpose plants of the variety Duke of York were transferred to the
solutions after having grownfor 30-38 days in river sand to which the necessary
salts h a d been added, b u t only little nitrogen, t o promote early formation of
tubers. The solutions 6-13 in Table 5 were employed. I n the absence of calcium
the symptoms in the foliage, as described above, did not occur. The plants
which received little or no calcium and the normal quantity of nitrogen were
lighter in colour t h a n normally. The large nitrogen applications produced a
darker colour of the foliage. The plants with little or no calcium and an extra
dose of nitrogen in the form of N a N 0 3 , showed some death of the margins, of
the lowest leaves. The roots in the calcium-deficient solutions showed a lightbrownish discoloration, while the root-tips died. The tubers appeared to have
distincly increased in size after 42 days. Internal symptoms were noticed in the
tubers of all the series containing little or no calcium (See Fig. 11, B). R u s t yto blackish-brown dead parts, occurred mostly in the central part of the.tuber,
within the vascular ring or near the stem end („heel") of the tuber. I n m a n y
cases the colour of the tissue near the larger dead parts also developed more or
less diffusely, owing t o the neighbouring cells being poor in starch. I n a few
cases there were also necrotic parts, locally, outside the vascular ring, but these
cases were fairly rare. The tubers were more frequently affected a t the heel
end t h a n a t the other one. Severe necrosis occurred both in large and small
tubers, but expressed in percentages there was more of it in the large tubers.
All the tubers of some plants showed the symptoms, but in most plants only
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some of them showed them. I n the presence of much nitrogen the attack was
generally more severe t h a n in the lower nitrogen treatments. I n the solutions
to which 0,5 gm CaS0 4 per litre was added the symptoms were entirely absent.
The disease symptoms occurred in the solutions which had acid, neutral or
alkaline reactions a t the end of the growing period. The disease in the tubers,
described here, is called Medullary Necrosis (Mergnecrose, Nécrose Médullaire,
Marknecrose, See VAN SCHBBVEN, 19346).
The schemes of treatment shown in Table VI were applied to sand cultures.
W i t h deficiency of calcium analogous symptoms to those in water cultures were
obtained. I n untreated sand Medullary Necrosis appeared very clearly in the
tubers if no Ca was added, while the foliage retained a normal appearance. I n
sand treated with hydrochloric acid and without the addition of Ca the symptoms described for the water cultures in Experiment A were also found in the
foliage (See Fig. 9, A and B). I n acid-treated sand some Medullary Necrosis
occurred even with an application of 2,5 gm CaS0 4 per pot. All the larger calcium applications gave sound tubers. The disease symptoms named Medullary
Necrosis, are exactly identical with those exhibited in the R u s t y Spot disease
described by SCHWAEZ (1926)and occurring seriously in some parts of the Dutch
East Indies. Medullary Necrosis appears to occur also on some sandy soils in
Holland (VAN SCHBEVEN, 19346). Similar disease symptoms have already been
described by QTTANJEB (1926). I n South Africa also, a tuber disease has been
described by VAN D E B PLANK (1933) as Binnevlek which can be cured b y the
application of calcium compounds. Experiments carried out in the Dutch East
Indies in the years 1918-1921 b y BONOEBS and described b y MUXLEB (1935/'36)
in connection with the article on Medullary Necrosis published in 1934 (VAN
SCHBEVEN, 19346), also show t h a t calcium compounds can cure the disease
t h a t occurs in the Dutch East Indies.
Anatomical investigation.
W i t h deficiency of calcium in water cultures, disintegrated cells were found
in the youngest roots a t the root-tip near the root-cap, and in the cortical parenchyma, often most markedly near a lateral root (Fig. 10, A). I n a later stage
the whole root-tip died and also the higher placed cortical parenchyma-cells.
I n still heavier attack the other tissues were also killed. The earliest symptoms
in the top of the stem appeared in water cultures first in the form of a local
' death of the parenchyma-cells in the young developing leaflets of the terminal
buds (SeeFig. 10,B,b)andinthelocal death of the pith-parenchyma in the stem
(Fig. 10, B, mp). Fig. 10, Cshows the internal disorganisation of a just unfolded,
b u t not yet fully grown, leaflet near the leaf-tip. Thepart a islightly discoloured.
Dead cells are found here in the spongy parenchyma (spp),in the palisade parenchyma (pp), in the epidermis (ep) and in the cortical parenchyma of the main
vein (sp).Asthe disease symptoms becomeworse,disorganised cellsarealso found
in the pith parenchyma of the stem a t some distance from the growingpoint (Fig.
10, D) and in the pith parenchyma of the upper petioles (Fig. 10, E). The disorganisation in the tubers begins in the pith, in which individual cells become
destroyed first. Cell-walls and cell-contents die and become darker in colour
(Fig. 11, C). The adjoining parts show numerous cell-divisions which consume
starch, on acount of which the dead cells appear in stronger contrast. I n further
stages more cells die and constitute a dead cell-complex, surrounded by a layer
of cells poor in starch and in which numerous cell divisions have taken place
parallel to the dead part (Fig. 11, D).
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CHAPTER V
MAGNESIUM

M agne8ium-deficiency.
Symptoms of magnesium deficiency were studied in sand cultures (See
scheme of treatment, page 42).I n untreated glass sand, without extra nitrogen
(treatment B), the omission of MgS0 4 did not produce symptoms of Mg-deficiency, asthesand apparently contained sufficient magnesium. Onadding extra
nitrogen (2gm ammonium nitrate, treatment C)very slight symptoms occurred
which manifested themselves in a chlorotic appearance of t h e lowest leaves
beginning on t h e outermost leaflet of a compound leaf, a t the t i pandalong the
margin oftheleaflet, while the leaf-surface was slightly curved upwards. These
leaves finally became yellow a n d died early. The other leaves retained a normal
appearance. I n the jars in which the sand was treated with hydrochloric acid,
symptoms of magnesium deficiency were distinct (treatment B) and still more
pronounced when the growth of the plant was stimulated by a larger nitrogen
addition (See Fig. 12, A). The symptoms started in this series in the lowest
leaves which first took on a somewhat lighter colour a t the leaf-tips and along
the leaf-margins. I n a compound leaf this discoloration began first in the outermost top-leaflet and spread along its margin. As the leaflets of the compound
leaf approached the stem, t h e symptoms in them occurred later (SeeFig. 12,C,
middle leaf). At the leaf-tip«, along the leaf-margins a n d also near the middle
of the leaf, bronze-coloured little spots were sometimes found in the affected
leaflets, both ontheupper-and under-part, butclearest onthe upper-part. These
parts finally died, while the rest of the leaflet became pale-yellowish to almost
white. The middle p a r t of an affected leaflet sometimes curved more or less
upwards under heavy attack, while the outermost dead margin curled either
downwards or upwards (See Fig. 11,A). The affected leaves died early. The
leaves somewhat higher u p gradually became diseased in the same way. W i t h
treatment B (less nitrogen) t h e development of the disease in the acid-treated
sand was somewhat less rapid, b u t otherwise equal. The plants of this series
were in general rather pale-greenish. The chlorotic leaves felt more or less stiff.
The root-system was very poor and tuber production was very slight. W i t h
treatment C,the plants in t h e acid-treated sand produced no tubers a t all.
I n field practice magnesium-deficiency usually occurs on acid soils, b u t
additional factors, e.g.ammonia toxicity, on account of defective nitrification
(See Fig. 1), or chlorides, m a y probably disturb the symptoms here.
Anatomical investigation.
No definite abnormalities were found in the stem. The chlorotic parts in t h e
leaf were very poor in chlorophyll. I n severe chlorosis starch-grains were absent.
The cells were entirely destroyed at the places where the leaf-tissue died.
Magnesium-excess.
I n water cultures with thesaltsperlitre ofsolution mentioned onpage 45,the
growth ofthevarietyRed Starwasinvestigatedwith 0,10; 0,25;0,50;0,75and1%
MgS0 4 7H a O. No difference a t allinfoliage development could betraced in concentrations of 0,10; 0,25; 0,50and 0,75%. Only a t a concentration of 1% MgS0 4
(proportion MgS0 4 :CaS0 4 = 12: 1)didtypical root damage occur (Fig. 13, right
plant). Theroots remained in this instance much reduced in length. Numerous
short, thick lateral roots were formed, which became brownish in colour later,
while the growing points died, I n the oldest leaves the leaf-tips and a narrow
strip along the margin also died. Furthermore, temporary stagnation in growth
of the stem became evident, b u t otherwise no irregularities were found in t h e
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foliage. According to LOBW, symptoms of calcium-deficiency in water cultures
are the result of magnesium toxicity. The symptoms produced b y Ca-deficiency
in the potato plant appear, however, to be entirely different from those due
to Mg-excess.
C H A P T E R VI
MANGANESE

Manganese-deficiency.
Manganese-deficiency was investigated in water cultures with the variety
Duke of York in the solutions A and B, mentioned on page 51 to which the
necessary minor elements were also added. I n the first few weeks the growth
developed quite normally in the solutions without the addition of manganese.
After about a month, light-greenish to chlorotic areas appeared between the
veins of the leaves of the top of the stems and of the lateral shoots. Some days
later, various plants showed numerous small necrotic spots along the veins of
the upper leaves. The necrosis gradually became worse as the killed parts
increased in number and size (Fig. 14). Typically, necrosis appeared very suddenly. The leaves immediately under those with necrotic symptoms had for
the greater p a r t normally coloured veins with a dark line of demarkation against
the light-greenish leaf-tissue between. The still lower leaves retained their normal colour longest. The tubers had a normal appearance both externally and
internally, but the yield was decreased. The roots also developed worse t h a n
in the control plants which had received 1,5 mg MnS0 4 per litre and remained
perfectly sound.
I n sand cultures, symptoms of manganese deficiency were obtained with
treatment IV of Table I I (Chapter I I , See Fig. 3).
I n field practice small necrotic spots in the leaves of the top of the plant are
quite exceptional.
Anatomical investigation.
I n the chlorotic p a r t s of the leaves not only was the size of the chlorophyll
grains reduced, but their colour was also distinctly lighter. Little groups of
mesophyll-cells were killed locally, showing light to dark-brownish colour of
the cell-wall and cell content. I n general, the spongy parenchyma became more
severely affected a t these places t h a n the palisade parenchyma (See Fig. 16),
although occasionally the palisade parenchyma was locally severely injured.
Owing to death of the cells their walls merged more or less into one another,
increasing the intensity of the brownish colour.
Manganese-excess.
The influence of excess of manganese was investigated in the variety Duke
of York in solution A (page 51) to which was added, per 600 cc of solution: 0,9,
2,5, 5, 12,5, 25, 50, 100, 250, 500, 100 and 1500 mg M n S 0 4 4 H 2 0 . The disease
symptoms first became evident as very fine necrotic dots (diameter 0,1-0,2 mm)
onthe lowest leaves (between the veins) whichwereparticularly visible onthe upper side of the leaves. Necrotic symptoms also occurred on the veins, leafrachis,
a n d petioles and with heavy attack on the stem also, starting a t the base in
the form of little spots and dots.The necrosis could be very severe in the stronger
concentrations (250 mg MnSO>44HaOper 600cc and upwards) on the leaf-veins,
particularly on their undersides, whilst the top of the plant was more or less
chlorotic. With an addition of 12,5 mg M n S 0 4 4 H 2 0 very feeble, small, necrotic
spots were already to be seen. I n the higher concentrations (100 mg per litre
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a n d upwards) the plants r e g a i n e d distinctly backward in size and died earlier;
death began in the oldest leaves. The roots were darker in colour t h a n normally.
Anatomical investigation.
I t was found t h a t the epidermis was locally affected particularly a t che
places of the necrotic spots.In.contrast with the condition shown by manganese
deficiency, the palisade cells in particular died in small groups with a lightto dark-brownish discoloration of the cell-walls and cell-contents. Death of
the epidermal cells usually precededt h a t ofthe mesophyll cells.I n the veins, leafrachis and petioles, cells of the epidermis, subepidermis, cortical parenchyma
a n d xylem were locally affected, giving the cells a darker colour. I n the stem
it appeared t h a t cells of t h e epidermis, subepidermis, collenchyma, cortical and
pith parenchyma a n d xylem died in high concentrations of manganese with
brownish discoloration, amongst others with asolution containing 500mg MnS0 4
4 H 2 0 per 600 cc (Fig. 15 a n d Fig. 17). I n the section (transverse) almost all
the epidermal and collenchyma cells a t this concentration appeared to be killed
a t the base of the stem. I n the high concentrations the p a r t between endodermis
a n d xylem had widened abnormally owing to increase of the phloem (Ph). The
xylem (xy), however, developed badly in the high concentrations. The cell walls
of this tissue remained fairly thin and the number of vessels was rather small.
CHAPTER VII
IBON

Deficiency of iron was studied in water cultures with the varieties Red Star
a n d Bevelander in the solution mentioned on page 60 to which the necessary
minor elements were also added. The control pots received 0,5 gm Fe 3 (P0 4 ) 2
per litre. One month after transfer of the plants to the solutions without iron
the first symptoms became evident. They manifested themselves first as slight
chlorosis in the tops of the plants, rather evenly spread over the leaf-surf ace.
The leaf-tips and leaf-margins retained a green colour longest. The chlorosis
increased gradually in intensity and was always most pronounced in the tops
of the plants (Fig. 18). The already full grown leaves retained a normal colour.
When locally moistening the chlorotic leaves with a dilute solution of iron
sulphate these parts became green again after a few days. I n these green p a r t s
the cells increased in size making t h e leaf-surface irregular.
Anatomical investigation.
The chlorophyll grains were found to be very small in the strongly chlorotic
leaves. After treatment of freshly cut sections with a dilute solution of iodine
in potassium iodide, there appeared to be only a little starch present in the
guard cells of the stomata (Fig. 19).
CHAPTER VIII
BOBON

The influence of boron was investigated in water cultures with seedlings of
the varieties Botergele and pranschen and with sprouts of the variety Green
Mountain. Solution A (page; 66) with a p H value of 5,53 at the start and
ZINZADZE'S solution (Solution B , page 66) starting at a p H of 5,00, were used.
Typical symptoms appeared in the absence of boron. I n Solution A the young
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Botergele seedlings already showed retardation of growth of the roots after
8.days, and after 10-14 days the first abnormal symptoms appeared in t h e
foliage of these plants, namely in their tops. The top leaves were directed u p wards or downwards. The leaf-margins usually curled upwards, but sometimes
downwards. Death of the growing point followed a few days later. The colour
of the roots became brown. The growing point of most of the roots was killed
after two weeks. As a result, further lateral roots arose, b u t these remained
short, were thicker t h a n normally and soon took on a dark-brownish colour.
The disturbance of the root-system was coupled a t about the same time
with retardation of growth of the stem of the plant. Growth ceased entirely
after the growing point of the stem had died (after about three weeks). Such
plants resumed their growth, however, when traces of boron were added.
Fairly soon, sound roots developed again (Fig. 20, e). The Franschen seedlings
appeared to be distinctly less sensitive to the omission of boron t h a n those of
the variety Botergele. I n the absence of boron the first symptoms occurred only
after 3 to 6 weeks, while the plants reached a much greater height t h a n the
seedlings of the variety Botergele (See Graphs 1 and 2, page 73). The sensitiveness of the Franschen seedlings also appeared to vary more t h a n t h a t of
the Botergele seedlings. I n a n experiment with Botergele seedlings a comparison
was made (11 individuals each) of the following concentrations: 0,00, 0,0001,
0,0002, 0,0003, 0,0004, 0,0005, 0,0006, 0,0007, 0,0008, 0,0009, 0,01, 0,10 and
1,00 gm H 3 B 0 3 per litre (Solution A). The length of the plants was measured
everyweek (SeeTableX V I I and Graphs 1and 2). I n comparing the various curves
use was made of PEABSON'S formula (page 79). The best growth was obtained
with the concentration of 0,0008 gm H 3 BO a per litre.
Death of the growing point, as a result of boron deficiency, occurred in all 11
plants when boron was absent, in most plants within 20 days; a t a concentration
of 0,0001 gm H 3 B 0 3 i t occurred in 4 of the 11plants after 8weeks; a t 0,0002 gm
H 3 B 0 3 per litre it occurred in 3 plants also after 8 weeks, a t 0,0003 gm H 3 B 0 3
per litre it occurred in two plants after 8 weeks and in 1 plant after 9 weeks.
The other plants, grown in solutions of 0,0001, 0,0002 and 0,0003 gm H 3 BO s
respectively per litre, retained a normal appearance, but in the anatomical
investigation a number of these plants showed local internal symptoms of
disease. I n solutions containing 0,0004, 0,0005, 0,0006, 0,0007, 0,0008 and
0,0009 gm H 3 B 0 3 per litre, respectively, the plants maintained a normal appearance, both internally and externally. At a concentration of 0,01 gm H 3 B 0 3 ,
some death of leaf-margins occurred in the oldest leaves of all 11plants, owing
t o boron toxicity, Toxicity symptoms appeared to a greater extent in solutions
of 0,1 gm and 1,00 gm H 3 B 0 3 per litre; in the latter already after 6 days. I n
these latter concentrations not only a marginal zone died, but dead spots also
occurred between those veins Which extended from the dead marginal zone to
the main vein. The oldest leaves became affected first and the same took place
gradually with the succeeding higher leaves. The symptoms were coupled with
early death and.fall of the leaves. The sensitiveness to a high boron concentration differed in the individual seedlings, and was particularly evident a t a
concentration of 0,1 gm H 3 B 0 3 per litre.
I n solution A the p H value fluctuated in general between 5,5 and 6,5 during
the growth of the plants; in ZINZADZE'S solution, between 4,90 and 5,75. I n the
latter, symptoms of boron deficiency usually arose somewhat later t h a n in the
former. When using t a p water, the symptoms also occurred later t h a n in
distilled water and the plants reached a greater height. As a result of boron
deficiency the conversion of starch into sugar in the leaves was disturbed; this
wasproved by SACHS'iodinetest (Fig. 21, D) ;Accumulation ofstarch appeared to
begin in the leaflets a t the tip and alongthe margin ;in absence ofboronit started
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within 12 days after transfer to solution A. Starch accumulation occurred, in
the individual leaflets of a compound leaf at about the same time, first in t h e
top of the plant, followed b y the lower leaves. W i t h long-continued boron
deficiency strong starch accumulation was found in all the leaves. After transfer
of such plants to a dark room, the starch was found not to have disappeared
entirely even after several days (sometimes 6). The starch remained present
longest along the periphery of the leaflet.
Boron deficiency was also investigated in the absence of Ca, K, N a n d P
respectively. The plants without Ca and B died first (Fig.20,D.,secondplant left
hand), afterwards the plants without K and B and those without P and B, much
earlier t h a n those which received all the elements with the exception of boron. I n
allthese cases symptoms of boron deficiency occurred. I n the absence of nitrogen,
boron deficiency did not appear (See Fig. 20, D., second plant right hand).
W i t h boron deficiency disease symptoms occurred in the tubers. The
vascular ring showed a brownish discoloration wholly or in p a r t especially a t
the heel end. The tissue outside the vascular ring was also sometimes locally
affected, likewise usually most markedly near the heel end. The tissue inside
the vascular ring was sometimes not entirely free from necrosis.
The influence of boron was also studied in sand cultures, both in untreated
sand and in sand treated with hydrochloric acid. The experimental plants were
seedlings of the variety Franschen and tubers of the variety President. The
difference in sensitiveness in respect of boron deficiency also became evident
in these experiments, on the one hand between the individual seedlings of the
variety Franschen and on the other hand between these seedlings and the
variety President. Though i n the former case seeds were the starting point,
symptoms of boron deficiency generally occurred in the seedlings later and
less severely t h a n in the President plants. President reacted with a stronger
curving of the leaf-margins. Absence of boron in untreated sand gave rise to
symptoms of boron deficiency only with an extra amount of nitrogen and not
until a late stage. The symptoms remained confined here to death of the growing point, while the other leaves retained a normal appearance. W i t h e x t r a
nitrogen in the form of NaNO s , the symptoms occurred a few days earlier t h a n
with extra nitrogen in the form of N H , N O s . Symptoms of boron deficiency did
not occur in untreated sand t o which no extra nitrogen was added. I n the sand
treated with hydrochloric seid, symptoms of boron deficiency occurred fairly
early in the President plants. Amongst other treatments, those mentioned in
Table X X I I were applied to these plants and the necessary minor elements were
also added. The influence of increasing doses of boron was studied in duplicate
with treatment 2 of this Table. The applications per pot of 7kg of treated sand
were: 0,00, 0,0035, 0,0070, and 0,014 gm H 3 B 0 3 , respectively and 0,0175, 0,035,
0,053,0,070and 0,10 gm manganese borate, respectively (Table X X I I I ) . Normal
looking plants were already obtained with an application of 3,5 mg H 3 B 0 3 per
pot; likewise with the large additions of boric acid. On applying 0,0175 gm
manganese borate symptoms occurred in one of the two plants, which appeared
externally first in the petiole of the fourth leaf from the top in two different
shoots. These petioles showed half-way a sharp downward curvature. One week
later the tops of the other plant showed a sharp curvature (Fig. 21,A). I n the
plants with 0,035 gm manganese borate the flowers did not develop. For the
internal disease symptoms see Fig. 26, G-. Internally these plants showed
symptoms of disorganisation in the top of the stem and in the outermost leafpetioles, as appeared later ifrom the anatomical investigation. This was also
the case with the plants to which 0,053 gm manganese borate were added. No
abnormalities were found t+fth the larger quantities of manganese borate. I n
the series without boron which obtained extra calcium, either in form of
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Ca(H 2 P0 4 ) 2 2H 2 0 or CaS0 4 2H 2 0 the plants were larger and the yields were
higher t h a n in presence of less calcium (See Table X X I I and Fig. 23, right
plant). I t is possible, t h a t these calcium compounds were not entirely free from
boron. This was not investigated fürther.
Plants in sand cultures with severe symptoms of boron deficiency had a
higher content of K, N and P t h a n plants with the same treatment plus boron.
This was found not only in potatoes, b u t also in tomatoes and tobacco (Table
XX). The latter plants also h a d a distinctly higher content of Ca and Mg. This is
explained by the fact t h a t after stagnation in growth the diseased plants
continued to absorb elements. This has been demonstrated in sugar beet (See
VAN SCHEEVBN, 1936, e, p . 192 and

194).

The experiments in sand cultures showed t h a t a slight deficiency of boron
becomes evident in stagnation of growth while specific symptoms of disease
do not yet occur. W i t h a slightly larger deficiency moreover, internal symptoms
of disease may occur locally in the stem at the top of the plant and in the petioles of the uppermost leaves without being the immediate cause of death of the
growing points. When the growth of the plant is not checked entirely, such
a local internal affection in the stem m a y cause a one-sided growth of the end
of the stem, for the affected tissue cannot develop as well as t h e healthy tissue
a t the same level in the stem. Hence it is comprehensible t h a t the end of the
stem may grow one-sided and will become bent x) (Fig.-21, A).
In cases of still heavier injury the tops m a y die entirely, whilethe other leaves
may have a normal appearance initially, particularly if the deficiency develops
acutely, because, for instance, much nitrogen is also present. If the deficiency
develops more gradually, the margins of m a n y of the leaflets m a y curl upwards
before the growing point dies. I n cases of long-continued boron deficiency the
leaves are more or less stiff and brittle and easily become detached. Finally
the leaf m a y become chlorotic and die off a t the t i p and along the margin.
I n such leaves anthocyan sometimes arises. The root system of severely
diseased plants developed defectively. The roots remained short, were rather
strongly branched, thicker t h a n normally and light to dark-brownish in
colour. The stolons were also more or less brown in colour. The tubers were
small and often had a rough and broken surface ; locally also, areas more or less
dark in colour were evident (Fig. 21, C). Some of the tubers showed internally
typical symptoms, appearing as a local brownish discoloration of the vascular
ring over a longer or shorter distance, usually most-pronounced at the heel end
(Fig. 21,B). The p a r t outside the vascular ring also showed sometimes a brownish discoloration locally, also most-pronounced near the heel end. Exceptionally, necrotic tissue also occurred in the pith of the tubers. The tubers were easily
detached, as the stolons near the heel ends were often more or less decayed. All
the tubers of the same plant were not equally affected, and some were free from
symptoms. Severaltimesit happened t h a t the foliage wasaffected rather severely
while tuber symptoms were absent. Tuber symptoms appeared less clearly in
the Franschen seedlings t h a n in the President plants.
In pot experiments with soil in which sugar beet h a d become affected b y Heart
Rot, symptoms of boron deficiency occurred in 1935in the foliage of the potato
variety Zealand Blue to a very slight extent; in 1936 they did not occur a t all.
No abnormalities were found in the tubers (VAN SCHBEVBN, 1936, e).
In some fields in which Heart R o t in sugar beet occurred severely, internal
') Generallythevasculartissueinthestem isaffected locally.Thislocalaffection may possibly be
theresultofthefact that somerootsdonot absorb boron, whilst other roots can still do so. The
tissueshavingcommunicationwiththeformer rootsbecomediseased,whilstthosewhichcommunicate
withthelatter throughthexylemvessels,obtain sufficient boron.One-sidedgrowthofthetop of the
stem hasneverbeenobservedinwatercultures;intheseallrootsdisposeofequalquantitiesofboron.
Insandculturessuchabendingofthetopofthestem wasfound notonlyinthepotatoplant,butalso
intobaccoandtomato (VAN SCHREVEN, 1934, a; 1935, a).
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tuber symptoms were noticed.in the potato varieties Red Star and Industrie
(See Fig. 24 and Fig. 25), in the latter variety much more markedly t h a n in the
former (VAN SCHREVEN, 1938} d). The part of the affected tubers inside the
vascular ring had in m a n y cases a more or less glassy appearance. This part
usually very soon became discolored by melanin formation. Scab attack occurred to a less extent on the plots which received boron. I t is possible t h a t boron
deficiency promotes Scab attack, because the skin may crack more or less.
Anatomical
investigation.
The first internal symptoms of disorganisation occur usually in the root tips
mostly starting in the initials of the meristem (Fig. 26, A, 1,pea and pxy). Individual cells and cell-complexes are killed. The injury begins with a brownish
discoloration of the cell-wall, after which the cell-contents m a y also show it.
The cambium cells,situated higher up, become locally disorganised. The phloem
and xylem cells developing from the diseased cambium, are disorganised from
the outset. I t was found once t h a t disorganisation already occurred in cells of
the cortical parenchyma of the young root before it occurred in the vascular
system (Fig. 26,A, 2,sp). Furthermore, cellsof the other tissuesbecome involved
in t h e disease process. The tissues of the primary roots near the places where
secondary roots develop are often much disorganised (Fig. 26, A, 2, sp). Small
secondary roots m a y already be seriously affected internally shortly after t h e y
have emerged, or even before t h e y have emerged through the cortex (Fig. 26,
A, 2, sw). The same symptoms also arise in the older roots, so t h a t diseased or
dead parts may occur in all tissues. Disorganisation symptoms appear in the
top of the stem shortly after they occur in the root-system (Fig. 26, B). Here
also, cells of the meristem die entirely or partly. The killing process develops
rather quickly in the top of the plant with heavy boron deficiency. If the deficiency arises more gradually, the attack remains initially confined to certain
cells or cell-complexes and this m a y cause one-sided growth of the top of t h e
stem, if growth continues, since the tissue a t these places does not keep pace
sufficiently with the growth in the healthy p a r t of the stem a t the same level.
The vascular tissue in particular suffers much. Locally the phloem m a y become much widened; the external phloem, especially, becomes strongly affected. The xylem develops badly a t the diseased places. The xylem-walls remain
thin here and m a y become brown. But the other tissues also m a y become disorganised locally. The top of the stem, in particular, becomes strongly affected
a t the nodes. The internodal tissue usually becomes affected somewhat later.
The President plants showed the same disorganisation symptoms in the flowerstalk. Similar symptoms were found in the petioles,the leaf-rachis, the petiolules
of the leaflets and in the veins. I n the petiole the attack is usually most severe
a t its place of attachment ; in the leaf-rachis, at the places where the petiolules
of the leaflets are attached; in the leaflets a t the places where two veins meet.
W i t h severe boron-definciency, palisade cells, spongy parenchyma and epidermal cells may be killed locally; for instance, in the young top leaves before they
are wholly destroyed, or in the older leaves which are in an advanced stage of
dissease (Fig. 26, D). If boron deficiency is so severe t h a t the whole plant is stiff
to the touch, the leaves appear to have increased in thickness owing to enlargement of the mesophyll cells. I n the flower-buds, typical symptoms also arise
with boron deficiency (Fig. 26, G). The corolla(k) has died entirely a t the t i p
with dark discoloration. The anthers show internally some brownish discoloration (hk). The filament is severely affected (hd) so t h a t further growth is impossible. I t is striking t h a t the stigma is already distinctly darker in colour before
the style and the ovary beoome strongly affected. The stolon is affected most
severely a t and around the place where it passes into the tuber (Fig. 26, E).

1

1

140

I n water cultures with seedlings of Botergele, initial necrosis could already
appear in the t i p of the stem after 10 days, if boron was absent. I t could also be
ascertained microscopically t h a t the sensitiveness Of the individual seedlings
differed in respect of the omission of boron from the culture medium.
As to how far internal symptoms m a y appear in field practice, further investigation must be awaited.
CHAPTER I X
COPPBB

I n the nutrient solution A (page 51) the influence of twelve different concentrations of copper sulpate (See page 102/103) on the potato variety Duke of
York was studied. If the toxicity due to the copper is not too severe, it becomes
apparent from the less satisfactory growth of the roots and foliage, while in the
lowest leaves the upper leaflets may sometimes curl more or less, because the
main vein becomes affected locally on its under surface. A concentration of
0,0025 gm C u S 0 4 .5 H 2 0 per litre already appears to be slight injurious. Larger
copper concentrations cause strong retardation of growth, whilst the leaf-petioles m a y break at their point of attachment, beginning with the lowest ones, so
t h a t they hang downwards along the stem (Fig. 27). Roots and foliage then die
early. I n very high copper concentrations (0,550 gm C u S 0 4 . 5 H 2 0 per litre and
higher) the plants acquire a scorched appearance in a few days. Death then
follows very quickly and afterwards the plants wilt and fall down. A film of copper sulphate becomes evident on the dead foliage of these plants. I n the first
five concentrations, tubers were formed which had a normal appearance both
externally and internally.
CHAPTER X
ZINC

Deficiency of zinc was investigated in the potato variety Duke of York with
the nutrient solution mentioned on page 107. The chemicals (KAHLBAUM, pro
analyse) were re-crystallised for this purpose from solution in double-distilled
water. To distil the water use was made of pyrex glass material. Pyrex glass vessels of 1litre capacity served as pots. The water used for the solutions was also
double-distilled. I n each pot both a potato plant and a sugar beet (variety
Hilleshög) were grown. The control plants received 0,5 mg zinc sulphate per
litre. Zinc deficiency in the potato plants already became evident after 26 days
as a distinct retardation in growth of the foliage. The top leaflets turned at the
same time slightly upwards, whilst their margins also curved a little upwards
in most cases (Fig. 28). The leaflets remained distinctly diminished in size as
compared with those of the control plants. The upper internodes remained
shorter t h a n normal and the plants were stiffer t h a n the control plants. Later,
greyish-brown to bronze, irregular, small spots occurred on the leaves, usually
first on the leaves about half way u p the plant, but sometimes on the older or
the younger leaflets. Finally, the spots appeared on all the leaves. At these spots
the leaf-tissue sank slightly and finally died. The attack on the young leaflets
was so heavy in two of the nine plants t h a t the top died entirely. I n severe cases small brownish spots were found locally on the leaflets, petioles, leaf-rachis
and stem. Only in a few tubers was a very superficial local affection of the skin
and of the tissue immediately under it observed. I t is possible t h a t this was the
result of rotting, as the plants were much weakened by deficiency of zinc. The
other tubers had a completely normal appearance both externally and internally,
though they were in general smaller t h a n those produced in presence of zinc.
Compared with the plants which obtained zinc, the average difference in plant
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height amounted to 20,69 ± 2,36 cm; in foliage weight 5,33 ± 1,44 gm; in
tuber weight 10,32 ± 3,82 g m ; in root weight 1,07 ± 0,77 gm.
Anatomical investigation.
Internal symptoms were found in the leaflet-petioles, leaf-rachis and stems
below the small necrotic spots (Fig. 29). At these places the cells of epidermis
(ep), collenchyma (col), cortical parenchyma (sp), cambium (ca), phloem (ph),
xylem (xy) and pith parenchyma (mp) were disorganised in groups with a lightt o dark-brownish discoloration of the cell wall. A large number of the affected
phloem elements appeared to be filled with a dark-coloured substance. I n
other p a r t s of the leaflet-petiole, leaf-rachis and stem the tissue had a completely normal appearance (See disease symptoms in sugar beet: VAN SCHBEVEN,
1937, a, c).
CHAPTER X I
SODITTM AND CHLOBINE

Experiment I . I n the variety Duke of York with solution A mentioned on
page 66 the influence of 0, 0,005, 0,010, 0,025, 0,050, 0,10, 0,25,0,50, 0,75 and
1% NaCl, respectively was investigated. I n the two highest concentrations the
oldest leaves showed after 5 and 3 days, respectively, a wilted leaf t i p or marginal-zone, while the colour of the plant was otherwise normal. The wilted marginal zone dried up soon and took on a greyish to light-brownish colour.
The root-system appeared somewhat flabby. Only a few lateral roots appeared and these developed badly. Death of the plants occurred a t a concentration of 0,75% after about 3 weeks. The top leaves remained sound longest.
At a concentration of 0,5%theleavesbecamelighterin colour,inparticular a t the
base of the plant (Fig. 30A,plant on the right hand). Near the leaf-margin of the
oldest leaveslittle necrotic spots occurred. The effect along the leaf-margin finally became so marked t h a t a dead marginal zone appeared. The leaves became
thicker and felt stiffer a t this stage. I n most leaflets the margins curved upwards. The root-system was white and only slightly weakerin development t h a n
in absence of NaCl. The stem, however, remained clearly backward in growth.
At a concentration of 0,25% NaCl the disease symptoms were slightly less
severe (Fig. 30, A, plant on the left hand). Symptoms on the leaf-margins also
occurred a t concentrations of 0,1, 0,05 and 0,025% NaCl and were less pronounced as the NaCl concentrations became less. At a concentration of 0,025% NaCl
the tips of only the outermost leaflets of the three lowest leaves died, while these
leaves took on a slightly lighter colour. I n 0,01% NaCl the older leaves bleached
only slightly, whilst no necrosis occurred. No abnormalities were found in 0,005
% NaCl or in the absence of NaCl. The tubers did not show anything unusual
in any of these plants.
Experiment I I . A series of pots was set u p with the same standard solutions
as in Experiment I, b u t C a S 0 4 . 2 H 2 0 was applied in increasing quantities,
namely 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00 gm C a S 0 4 . 2 H 2 0 , respectively, per litre (Aj).
A second series received the same quantities of C a S 0 4 . 2 H 2 0 , but moreover
0,2% NaCl in addition (Aj). A third series received the same quantities of calcium, but in the form of C»C12.6 H 2 0 , viz. 0,63, 0,95, 1,26, 1,89 and 2,52 gm
CaCl.6 H 2 0 per litre respectively ( B ^ . A fourth series received the same quantities of CaCl 2 .6H 2 0 asin series B 1 ( but 0,2% NaClin addition (B 2 ). For the series
A x and A^the variety Red Star was used and for the two other series the variety
Duke of York. The best growth was found in the solutions containing 1,0, 1,5
and 2,0 gm CaS0 4 .211,0 par litre, respectively (series A x ). I n series A, no influence on damage by NaCl was noticed from the increasing CaS0 4 amounts. I n
series B x the plants in the high CaCl2 concentrations became somewhat paler
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in colour and felt more or less stiff. Damage to leaf-margins did not occur in
this series. I n series B 2 the plants reacted by developing a lighter colour much
more strikingly t h a n in series B t , while they remained the more behind hand
in development the more CaCl2 was applied. With the larger doses of chloride
the plants were distinctly stiffer. The number of dead leaves was not so large in
the high CaCl2 concentrations as in the lower ones, b u t the plants remained
smaller in the higher CaCl2 concentrations. I n the NaCl series the injury to the
leaf-margins became slightly less severe as more CaCl 2 .6H 2 0 was applied; in
other' words, severe chlorosis could be coupled with 'little injury to the leafmargin, while death of the leaf-margins was not always accompanied by severe
chlorosis (Fig. 30, B). Death of the leaf-margins, therefore does not depend
exclusively on the chlorine-ions, but also on other ions in the plant.
CHAPTER X I I
FINAL CONSIDERATIONS

Of the deficiency diseases of the potato the symptoms due t o potash-deficiency are known in detail. Ca-deficieney, in the form of Medullary Necrosis, occurs apparently only sporadically in Holland. Medullary Necrosis, however,
occurs frequently and seriously in some p a r t s of the Dutch E a s t Indies. The
potato plant grows best on slightly acid soils (pH 5-5,5) and can thrive with
comparatively little lime in the soil.
I t has to be investigated further whether the pure symptoms of magnesium
deficiency in the pototo plant occur in Holland. Soils poor in Mg are usually
acid. The pure symptoms of Mg-deficiency m a y probably be disturbed in potato
plants grown in these soils b y certain factors, such as poor nitrification (ammonium toxicity) and/or chloride toxicity.
Deficiency of Mn does not usually occur so severely in the potato plant in
field practice as to cause necrotic spots on the leaves, presumably because this
plant is able to absorb Mn fairly well or requires but little of this element. The
same applies to copper and boron.
Deficiency of zinc has never been experienced in any agricultural crop in
field practice in Holland.
The anatomical abnormalities in the cases investigated are, in general, less
pronounced t h a n the external symptoms.
Some deficiency diseases, at a certain stage, show symptoms resembling
those of the Leaf Roll disease, which is caused by a virus and transmitted from
plant to plant by aphides (OORTWIJN B O T J E S , 1920). Primary and Secondary
Leaf Roll are distinguished in this disease. I n the year of infection the primary
symptoms begin with the curling upwards of the margins of the leaflets of the
leaves at the top of the plant; in the succeeding generations in the following
years these symptoms begin in the lower, older leaves. Deficiency of phosphorus produces symptoms t h a t resemble in some degree those of Primary Leaf
Roll. The early symptoms of boron and zinc deficiency also resemble them. The
fact t h a t the symptoms of boron deficiency in field practice sometimes resemble those of Leaf Roll was shown in the experiments of O ' B R I E N and D E N N I S
(1936/1937). True Leaf Roll disease, however, is typically distinguished by the
bccurrance of phloem-necrosis, first discovered and described by QUANJEB
(1913). The dead sieve tubes are coloured red here by phloroglucin and hydrochloric acid, but this is not the case with the disorganised phloem of plants
suffering from boron deficiency. Moreover, the injury is not confined to the
phloem alone in severe cases of boron deficiency, as it always is with Leaf Roll.
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VERKLARING DER PLATEN
E X P L A N A T I O N OF PLATES

Fig. 1. Invloed van ammoniumsulfaat op het uiterlijk van de aardappelplant, var. Eersteling. Glaszandcultuur, bemesting II,
Tabel I I .
Influence of ammonium-sulphate on the appearance of the potatoplant, var. Duke of York, grown in glass-sand. Solution I I , Table I I .

Fig. 2. Twee bladeren, die in den namiddag met jodium behandeld
zijn volgens SACHS. Het linksche blad, dat afkomstig is van
een plant, die kaliumnitraat ontving (glaszand,bemesting I,
Tabel I), bevat zeer veel zetmeel. Het rechtsche blad, afkomstig van de plant in fig. 1, is arm aan zetmeel.
Two leaves treated in the afternoon according SACHS' method. The
leaf a t the left side, from a plant which received potassium nitrate,
contains a large quantity of starch; (glass-sand culture, solution I,
table I ) ; the leaf a t the right side, from the same plant as in fig. 1,
is poor in starch).

Fig. 3. Blad, afkomstig van een plant, die in zandcultuur bemesting
IV ontving. Analogeverschijnselen ontstonden bij aardappelplanten, die in watercultuur werden gekweekt zonder toevoeging van mangaan.
Leaf from a plant of the sand-culture receiving solution IV. Potato
plants grown in water culture without manganese produced similar
symptoms.

Fig. 4. Aardappelplantenvan devariëteit PaulKruger, diegekweekt
werden in rivierzand. Van links naar rechts: volledig bemest
(KPN), zonder stikstof (KP), zonder phosphor (KN) en zonder kalium (NP).
Potatoplants, var. President, grown in river-sand. From left to
right: complete solution (KPN), no nitrogen (KP), no phosphorus
(KN) and no potash (NP).

Fig. 5. Paul Kruger planten in rivierzand gekweekt, zonder kalium
en stikstof (P), zonder phosphor en stikstof (K), zonder
kalium en phosphor (N) en zonder kalium, phosphor en stikstof (0).
Potato plants, var. President, grown in river-sand, respectively:
no potash and no nitrogen (P), no phosphorus and no nitrogen (K),
no potash and no phosphorus (N) and no potash, no phosphorus and
no nitrogen (O).
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Fig. 6. Paul Kruger planten gekweekt in glaszand. Van links naar
rechts: volledig bemest (pot 2),zonder kalium (pot 9), zonder
phosphor (pot 10) en zonder stikstof (pot 15).
Potato plants, var. President, grown in glass-sand. From left to
right: complete solution (pot 2), no potash (pot 9), no phosphorus
(pot 10) and no nitrogen (pot 15).

Fig. 7. A. Dwarse doorsnede van een sterk aangetast blad van een
plant, die in glaszand werd gekweekt zonder kalium. Afgestorven cellen vindt men in sponsparenchym (spp), palissadeparenchym {pp), epidermis (ep), subepidermis (sep), schorsparenchym (ap), phloëem (ph) en xyleem (xy).
B. Dwarse stengeldoorsnede van dezelfde plant op een plaats
waar de stengel necrotische verschijnselen vertoonde. Epidermis (ep), collenoihym (col)en schorsparenchym zijn plaatselijk afgestorven. In vele cellen treft men deelwanden aan als
reactie op deze aantasting, o.a. bij d.
A. Transverse section of a severely affected leaf of a plant suffering
from potash-deficiency grown in glass-sand. Dead cells are found in
the spongy parenchyma (spp), palisade parenchyma (pp), epidermis
(ep), subepidermis (sep), cortical parenchyma (up), phloem (ph) a n d
xylem (xy).
B. Transverse section of the stem of the same plant on a spot with
necrotic areas. Epidermis (ep), collenchyma (col) and cortical parenchyma are locally killed. I n many cells division walls are found as
reaction to the attack, e.g. a t d.

Fig. 8. Dwarse stengeldoorsnede van de stengels van verschillend
bemeste aardappelplanten, var. Paul Kruger, waarbij de
verschillende weefsels schematisch zijn aangegeven. Bij elke
bemesting zijn aangegeven links de doorsneden door het 9e
en rechts die door het Ie internodium.
Transverse section of the stems of potato plants (var. President)
grown in different solutions; the various tissues are indicated
diagrammatically. At the left a section of the ninth and at the right
a section of the first internode.

Fig. 9. A. Ziek blad, afkomstig van een inglaszand gekweekte plant,
var. Paul Kruger, die over te weinig calcium beschikte.
B. Stelt een dergelijke plant voor. Typisch zijn de afgestorven
bladpunten, het onregelmatige bladoppervlak en de gedrongen stand der blaadjes. Bij een samengesteld blad zijn de
verschijnselen het sterkst aan deuitersteblaadjes.In de buurt
van de afgestorven bladpunt is de bladschijf gewoonlijk
üchtgroen tot geelgroen gekleurd.
A. Affected leaf from a plant, var. President, grown in glass-sand,
supplied with too small a quantity of Calcium. B. presents a similar
plant. Typical are t h e dead leaf-tips, the irregular leaf surface a n d
the stunted habit at the leaflets. I n a compound leaf the symptoms
are most severe in t h e outermost leaflets. I n the adjoining parts of
the dead leaf-tip the lamina is discoloured light-green to yellowish
green.
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Fig. 10. Inwendige ziekteverschijnselen bij planten, die gekweekt
werden bij afwezigheid van calcium. A. Overlangsche doorsnede van eenige jonge wortels. Gedegenereerde cellen zijn
aanwezig in het worteleinde in de nabijheid van het wortelmutsje en in hetschorsparenchym, vooralindebuurt van een
wortelvertakking (microtoom-coupe). B. Overlangsche doorsnedevanhet stengeluiteinde. De beginverschijnselen komen
tot uitingineenplaatselijke degeneratie vanbladmoescellenin
de jonge in aanleg zijnde blaadjes der eindknoppen (bij 6)
enin plaatselijke afsterving van het mergparenchym (bij mp).
C. Dwarse doorsnede van een pas ontplooid onvolgroeid
blaadje in de buurt van de bladpunt. Afgestorven cellen
vindt menin hetsponsparenchym(s#p),inhetpalissadeparenchym (pp), in de epidermis (ep) en in het schorsparenchym
van de hoofdnerf (sp). D. Dwarse stengeldoorsnede in de
buurt van het vegetatiepunt. Aangetaste cellen vindt men
in het mergparenchym (microtoom-coupe). E. Dwarse doorsnede van een bladsteel. Aangetaste cellen zijn aanwezig in
het mergparenchym (microtoom-coupe).
Internal disease symptoms of plants grown in the absence of Calcium.
A. Longitudinal section of some young roots. Disintegrated cells are
present in the root-tip near the root-cap and in the cortical parenchyma, especially in the root branchings (microtome section).
B. Longitudinal section of the stem-top. The earliest symptoms
appear in the form of a local disintegration of the parenchyma-cells
in the young developing leaflets of the terminal buds (at b) and in
local death of the pith-parenchyma a t mp. C. Transverse section
of a just unfolded b u t not yet fully grown leaflet near the leaf-tip.
Dead cells are found in the spongy parenchyma (spp), in the palisade
parenchyma (pp), in the epidermis (ep) and in the cortical parenchyma of the main vein {sp). D. Transverse section of the stem in the
neighbourhood of the growing point. Affected cells are found in the
pith-parenchyma (microtome section). E. Transverse section of a
petiole. Affected cells are present in the pith-parenchyma (microtome section).

Pig. 11. Mergnecrose bij aardappelknollen. A. Half schematische
teekening van verschijnselen van mergnecrose, zooals deze
zich kunnen openbaren bij knollen in de practijk, resp. bij
de variëteiten Roode Star (aen b), Evergood (cen d), Bravo
(e) en Monocraat (ƒ). De knollen waren afkomstig van hetzelfde veld. B. Verschijnselen van mergnecrose, die bij de
var. Eersteling werden opgewekt in watercultuur. De knollen
zgn afkomstig van vier verschillende planten. C. Beginverschijnselen van mergnecrose in het mergparenchym van den
knol (teekening). D. Verschijnselen van mergnecrose in den
knol op iets verder stadium dan bjj C. In de buurt van de
gedegenereerde cellen ishet weefsel arm aan zetmeel; talrijke
celdeelingen hebben plaats gehad.
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Medullary necrosis in potato tubers. A. Partly diagrammatically
drawing of symptoms of medullary necrosis as m a y occur in tubers
in the field, respectively in the var. Roode Star (o and 6), Evergood
(c and d), Bravo (e) and Monocraat (ƒ). The tubers Were grown in
the same field. B. Symptoms of medullary necrosis induced in
var. Duke of York in waterculture. Tubers of 4 different plants.
C. Earliest symptoms of medullary necrosis in the pith-parenchyma
of the tuber (drawing). D. Symptoms of medullary necrosis in the
tuber a t a later stage t h a n in C. I n the adjoining parts of the disorganised cells the tissue is poor in starch as result of numerous
cell-divisions.

Fig. 12. Verschijnselen van magnesiumgebrek bij de aardappelplant
(var. Paul Kroger), opgewekt in zandcultuur. Ter vergelijking is eveneens een gezond blad afgebeeld (C, rechtsche
blad) van een plant, die 1,5 g magnesiumsulfaat had ontvangen.
Symptoms of magnesium-deficiency in the potato plant (var. President), induced i£ sand-culture. For comparison a healthy leaf is
pictured (C,right leaf) from a plant, having received 1,5 g magnesiumsulphate.

Fig. 13. Invloed van ean te groote concentratie van magnesiumsulfaat bij de aardappelvariëteit Roode Star. De linksche plant
ontving 0,1% MgS0 4 10 H 2 0 per 600 cc oplossing en ontwikkelde zich normaal. De rechtsche plant werd gekweekt
in 1% MgS0 4 10 H 2 0. Het wortelstelselissterk in ontwikkeling achtergebleven. De oudste bladeren vertoonen een geringe bladrandafsterving, hetgeen het sterkst tot uiting komt
bij het uiterste blaadje van een samengesteld blad.
Influence of too large a concentration of magnesiumsulphate in the
potato var. Roode Star. The plant on the left received 0 , 1 % MgS0 4
I O H J O per 600 cc solution and developed normally. The plant on the
right was grown in 1 % MgS0 4 10 H a O. I n the root system strong
stagnation in growth occurs. I n the oldest leaves the leaf-tip and
a narrow stripe along the margin is necrotic.

Fig. 14. Invloed van een tekort aan mangaan in watercultuur bij de
var. Eersteling. Bij de bladeren op de halve hoogte van de
plant steken de nerven groen af tegen het overige lichter
gekleurde bladweefsel. De hooger geplaatste bladeren vertoonen talrijke necrotische vlekjes.
Influence of manganese-deficiency in waterculture in the potato
var. Duke of York. I n the leaves a t the midst of the plant the veins
contrast green with the rest of the lighter coloured leaf tissue. The
higher situated leaves show numerous necrotic spots.
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Fig. 15. Invloed van een te groote concentratie aan mangaan op de
aardappelvariëteit Eersteling. De oudere bladeren zijn voorzien van talrijke necrotische vlekjes, die zoowel voorkomen
op de gedeelten tusschen de nerven als op de nerven, de bladspil en de bladsteel. Tengevolge van de plaatselijke aantasting der nerven vertoonen de blaadjes hier soms een knik
(rechtsche blad). Het topgedeelte van de plant is een weinig
licht van kleur.
Influence of too large a concentration of manganese on the potato
variety Duke of York. The older leaves have numerous necrotic
spots which occur as well on the parts between the veins as on the
veins, on the leaf-rachis and on the petiole. As result of the local
attack of the veins the leaflets sometimes show a sharp downward
curvature (right leaf). The top p a r t of the plant shows a somewhat
light colour.

Fig. 16. Doorsnede van een blad van een plant, die een tekort had
aan mangaan, op de plaats van een necrotisch vlekje. Talrijke cellen van het sponsparenchym zijn afgestorven en
donkergekleurd.
Section of a leaf of a plant suffering from manganese deficiency
a t the place of a necrotic spot. Numerous cells of the spongy parenchyma are killed and dark coloured.

Fig. 17. Dwarse doorsnede van een stengel van de aardappel (var.
Eersteling), die 0,5 g MnS0 4 4 H 2 0 per liter oplossing ontving. De coupe is gemaakt op een plaats aan den voet van
de plant, waar de stengel necrotische vlekken en strepen
vertoonde. Vrijwel alle epidermis- en collenchymcellen zijn
afgestorven. Plaatselijk is het schorsgedeelte tot en met de
zetmeelscheede bruin gekleurd (s). Het extra-xylaire phloëem
is verbreed. Het xyleem is bruin gekleurd. Sommige mergparenchymcellen (mp) zijn afgestorven en donker gekleurd.
Transverse section of a stem of the potato (var. Duke of York)
which received 0.5 g MnSo* 4 H a O per litre. The section is made
a t the basis of the plant on a place where the stem had necrotic
spots and stripes. Nearly all the epidermal and collenchyma cells are
killed. Locally the cortical part is coloured brown, inclusive the
starch-sheath, (s.) External phloem has widened abnormally. The
xylem is coloured brown. Some pith-parenchyma cells (mp) are
killed and dark coloured.

Fig. 18. Invloed van een tekort aan ijzer in watercultuur bij de aardappelvar. Bevelander. De oudere bladeren zijn nog normaal
gekleurd. Naarmate de bladeren jonger zijn, zijn zij lichter
van kleur.
Influence of iron-deficiency in the potato-var. Bevelander in waterculture. The older leaves are still coloured normally. The chlorosis
is most pronounced in the top of the plant.
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Fig. 19. Doorsnedevan een chlorotischblad, afkomstig van een plant,
die zonder ijzar werd gekweekt in watercultuur. De versehe
coupe is behandeld met een verdunde jood-joodkali-oplossing. Er blijkt slechts een weinig zetmeel aanwezig te zijn in
de sluitcellen der huidmondjes. De chloroplasten zijn zeer
klein. De donkere vlek in het midden is een cel, gevuld met
kristalletjes van calciumoxalaat.
Section of a chlorotic leaf from a plant grown without iron in waterculture. The freshly cut section is treated with a dilute solution
of iodine in potassium iodide. There appeared to be only a little
starch present in the guard cells of the stomata. The ehloroplasts
are very small. The dark spot in the midst is a cell filled with crystals
of calcium oxalate.

Fig. 20. A. Zaailingen van de var. Franschen in watercultuur, die
gekweekt waren bij verschillende hoeveelheden borium. Van
links naar rechts:plant 1werd gekweekt in een oplossing van
ZINZADZE, zonder borium. De overige planten werden gekweekt in oplossing A, (Hoofdstuk VIII, §2), resp. bij een
gift van 0; 0,0001; 0,0004; 0,0005; 0,001 en 0,01g H 3 B0 3 per
liter. Bij de planten 1 en 2 die geen borium ontvingen, zijn
de groeipunten!afgestorven. Bij plant 7 is de uiterste rand
der oudste bladeren afgestorven ten gevolge van boriumvergiftiging. B. Wortelstelsel, stolonen en knolletjes van
plant 1. De worteltoppen zijn afgestorven; talrijke zijwortels
zijn ontstaan. De stolonen en verschillende knolletjes zijn
donker gekleurd. C. Wortelstelsel van een zaailing van de
var. Botergele, welke eerst werd gekweekt zonder B envervolgens met 0,0005g H 3 B0 3 per liter. Talrijke nieuwe, witgekleurde wortelshebben zich ontwikkeld. D. Zaailingen van
Botergele in watercultuur gekweekt. Van links naar rechts
resp. zonder Oa, zonder Ca en B, zonder N, zonder N en B.
In het laatste geval zijn geen verschijnselen van boriumgebrek aanwezig.
A. Seedlings of the var. Franschen grown in waterculture with
various quantities of boron. From left to right: plant 1 grown in
ZINZADZE'S solution without boron. The rest of t h e plants were
grown in solution A (Chapter V I I I , §2), resp. with a gift of 0; 0,0001;
0,0004; 0,0005; 0,001and 0,01 g H 3 B O s per litre. I n the plants 1 and 2,
receiving no boron, the growing points are killed. I n plant 7 the
utmost margin of the oldest leaves are killed as result of boron poisoning. B . Root-system, stolons a n d small tubers of plant 1. The
root-tips are killed, numerous lateral roots are formed. The stolons
and various small tubers are dark coloured. C. Root system of a
seedling of the var. Botergele, which was grown first without B and
subsequently with 0,0005 g H 3 B O s per liter. Numerous new white
coloured roots have developed. D. Seedlings of Botergele grown
in waterculture. From left to right resp. no Ca, no. Ca and no B,
no N, no N and no B . I n the last case no symptoms of B-deficiency
are present.
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Fig. 21. A. Paul Kruger plant, die per 7kg glaszand 0,0175 g mangaanboraat had ontvangen. De gegeven hoeveelheid borium
was onvoldoende, hetgeen tot uiting kwam in het scheef
groeien van het topgedeelte der stengels van deze plant.
Sommige bladeren hebben de randen naar boven omgekruld. B. Knollen van een Paul Kruger plant, die geen B
kreeg en gekweekt werd in behandeld zand. De vaatbundelring is over korteren of längeren afstand donker verkleurd.
Ook het gedeelte buiten den vaatbundelring vertoont soms
plaatselijk duidelijk necrose. Bij uitzondering zijn ook afgestorven gedeelten aanwezig in het merggedeelte. C. Knol
van een Paul Kruger plant, die in glaszand werd gekweekt
zonder borium. Deschilvertoont eenruwengebarsten oppervlak, dat plaatselijk min of meer donker is gekleurd. D. Belemmering van omzetting zetmeel in suiker als gevolg van
boriumgebrek in een blad van een zaailing van de var. Botergele, die gedurende 40 uur in het donker was geplaatst.
Behandeld volgens SACHS.
A. Plant of President, having received 0,0175 g manganese borate
per 7 kg glass-sand. The given q u a n t i t y of boron was insufficient,
which was seen in t h e development of a curvature in the top part
of the stems. The margins of some leaves curled upward. B . Tubers
of a plant of President, grown in treated sand without B . The vascular ring is dark coloured over a shorter or longer distance; also
the tissue outside the vascular ring sometimes shows locally distinct
necrosis. Exceptionally necrosis is found in the pith part. C. Tuber
of a plant of President, grown in glasssand without boron. The skin
shows a rough and cracked surface coloured locally more or less dark.
D. Prevention of conversion of starch into sugar as result of borondeficiency in a leaf of a seedling of t h e var. Botergele, which was
placed in the dark during 40hours. Treated according SACHS' method.

Fig. 22. Aardappelplant var. Paul Kruger, gekweekt in behandeld
glaszand zonder borium. De plant is klein gebleven en heeft
een gedrongen bouw, de internodiën zijn kort. De topgedeelten zijn afgestorven. Bij verschillende blaadjes zijn bladpunten en rand voor een kleiner of grooter deel afgestorven.
Potatoplants var. President, grown in treated glass-sand without
boron. The plant has remained small and has a stunted growth due
to shortening of the internodes. The t o p parts are dead. Of several
leaflets the leaf tip and the margin are partially necrotic.

Fig. 23. Aardappelplanten var. Paul Kruger, gekweekt in behandeld
glaszand. Pot 5is normaal bemest (bemesting 2, Tabel XXI)
en heeft 0,1 g mangaanboraat gekregen; pot 9kreeg dezelfde
bemesting als pot 5 zonder borium; pot 11kreeg een zwaardere bemesting (bemesting 3, tabel XXI) zonder borium;
pot 21kreeg een extra stikstofgift en geen borium (bemesting
5, tabel XXI); pot 24 kreeg een extra hoeveelheid phosphor
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en geen borium (bemesting 6, tabel XXI); pot 57 ontving
een extra gift CaS0 4 en geen borium (bemesting 7, tabel
XXI). Bij afweaigheid van borium heeft het CaS0 4 den groei
gunstig beïnvloed, doch verschijnselen van boriumgebrek
bleven niet uit.
Potatoplants, var. President, grown in treated sand. P o t 5 got complete solution (solution 2, Table X X I ) with 0,1 g manganese borate;
pot 9 got the same solution as pot 5 without boron; pot 11 got a
more concentrated solution (solution 3, Table X X I ) without boron;
pot 21 got an extra gift of nitrogen and no boron (solution 5, Table
X X I ) ; pot 24 got a n extra quantity of phosphorus and no boron
(solution 6, Table X X I ) ; pot 57 received an extra gift of CaS0 4 and
no boron (solution 7, Table X X I ) . I n absence of boron CaS0 4 has favoured the growth b u t symptoms ofboron-deficiency werenot absent.

Fig. 24. Symptomen van een tekort aan borium bij aardappelknollen,
var. Industrie, afkomstig van een veld, waarop bieten hartrot-ziek waren geworden.
Symptoms of boron-deficiency in potato tubers, var. Industrie
grown on a field ih which Heart R o t in beets occurred.

Fig. 25. Symptomen van een tekort aan borium bij aardappelknollen
van de variëteiten Industrie (vier linksche knollen) en Roode
Star (drie rechtsche knollen), afkomstig van velden, waarop
bieten hartrot-ziek waren geworden.
Symptoms of boron-deficiency in potato tubers, of the var. Industrie
(4 tubers on the left) and Red Star (3 tubers on the right) grown
in fields in which H e a r t R o t in beets occurred.

Fig. 26. Degeneratieverschijnselen, als gevolg van een tekort aan
borium in de wortels (A), in het stengeluiteinde (B), inden
bladsteel (C en F), in het blad (D), in de stoloon (E) en in
den bloemknop (G).
Disorganisation symptoms in plants suffering from boron-deficiency,
in the roots (A), in the stem-top (B), in the petiole (C and F), in
the leaf (D), in the stolon (E) and in the flower Bud (G).

Fig. 27. Verschijnselen van kopervergiftiging bij de aardappel var.
Eersteling. De plant ontving 0,250 g CuS0 4 5 H 2 0 per liter.
Talrijke bladeren zijn bij de aanhechtingsplaats geknakt en
hangen langs den stengel omlaag. Het uiterste topblaadje is
omgekruld (a). Het wortelstelsel is slecht ontwikkeld.
Symptoms of Cu-poisoning in potato var. Duke of York. The plant
received 0,250 g CuS0 4 5 H 2 0 per litre. Numerous leaves are broken
a t their point of a t t a c h m e n t and hang downward along the stem.
The outermost top leaflet is curled (a). The root system isbadly developed.

Fig. 28. De beide linksche potten ontvingen geen zink, de twee rechtsche potten kregen 0,5 mg ZnS0 4 7 H 2 0 per liter oplossing.
De verschillen in loofontwikkeling zijn bij de aardappel-
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planten der beide series zeer duidelijk. In dit stadium doet
het ziektebeeld eenigszins denken aan primair bladrol.
The two pots on the left received no zinc, the two pots on the right
received 0,5 mg Z n S 0 4 7 H 8 0 per litre solution. The differences in
foliage development are very striking. At this stage the disease
symptoms resemble those of primary leafroll.

Fig. 29. Dwarse doorsnede van een stengel van een aardappelplant
var. Eersteling, die zonder zink werd gekweekt in watercultuur. De coupe is gemaakt van een stengelgedeelte, waarop
necrotische vlekjes waren ontstaan. Gedegenereerde cellen
ziet men plaatselijk in epidermis (ep), collenchym (co),
schorsparenehym (sp), mergparenchym (mp), phloëem (ph
en ehp) en xyleem.
Transverse section of a stem of a potatoplant var. Duke of York,
grown in waterculture without zinc. The section is cut of a p a r t of
the stem on which necrotic spots had developed. Disorganised cells
are seen locally in the epidermis {ep), collenchyma (co), cortical
parenchyma (sp), pith parenchyma (mp), inner and outer phloem
(ph andepA)and xylem.

Fig. 30. A. Invloed van een te groote concentratie van keukenzout
op het uiterlijk en den groei van de aardappelplant, var.
Eersteling. De linksche plant ontving 0,25% NaCl per 600 cc
oplossing, de rechtsche plant kreeg 0,5% NaCl. In de randzône van de oudere bladeren ontstaan, nadat het weefsel een
lichtere kleur heeft gekregen, necrotische vlekjes; de bladrand sterft tenslotte gedeeltelijk of geheel af. B. De planten
(var. Eersteling) ontvingen gelijke hoeveelheden keukenzout
(tweemaal 0,2% NaCl per 600 cc) en van links naar rechts
stijgende hoeveelheden CaCl2 6 H 2 0, nl. resp. 0,63, 0,95,
1,26, 1,89 en 2,52 g calciumchloride per liter. De grootere
hoeveelheden calciumchloride hebben den groei eenigszins
geremd. Naarmate meer hiervan gegeven is, zijn de planten
lichter van kleur en is de bladrandsterfte iets minder sterk.
Sterke chlorose tengevolge van de opname van chloor hoeft
dus niet samen te gaan met een sterke bladrandsterfte.
A. Influence of too large a concentration of NaCl on the external
appearance and the growth of the potato plant (var. Duke of York).
The left plant received 0,25% NaCl per 600 cc. solution, the right
plant received 0 , 5 % NaCl. I n the marginal zone of the older leaves
necrotic spots develop while these leaves take on a lighter colour; a
dead marginal zone appears a t last. B . The plants (var. Duke of
York) received equal quantities of NaCl (2 times 0,2% NaCl per
600 cc) and from left to right increasing quantities CaCl a 6 H 2 0 .
resp. 0,63; 0,95; 1,26; 1,89 and 2,52 g. CaCl a per litre. The larger
quantities CaCl a have somewhat reduced the growth According, to
the increasing quantity given, the plants are of relatively lighter
colour b u t the injury of the leaf margin is diminishing. The
degree of chlorosis as result of the intake of CI need not correlate
with the degree of necrosis of the leaf margin.

