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Proef met anrnioniummagnesiuinsulfaat.

door:
J.P.C.Knoppert.

Naaldwijk,1953»
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NAALDWIJK
froofstation foor do Groenten- oa Fruitteelt onder glas te Saaldwijk.
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ïa aansluiting op de praktijkproef im 1*5* aarden ia ff51 wederom «alge
proeven genomen ut do nieuw« meststof ammonium&i«eaesiwmsulfsat. Boso meststof wordt in Duitsland gefabriceerd en Wvat 10 $ stikstof (VX^) en f5 $
magnOOiUB»
Be proof word genomen op een tweetal bedrijven 9 t*w» C. Som?», kmge
Sroeksrog ?» laaldwijk en 8. Kruithof, Maasdijk 141, Maasdijk. Toor de ohe•luk« analyse van do garondoa sio do bijlage. Op deae bedrijven was vorige
jam i» do tomaten flink
ovfotreden.
Ia ooa warenhuis van 9 kappen werden 8 kappen bemest met 2 kg stikstoffcagae
sia • Hr ki «MN* • 1 kg «ratolsure kali. Se middelste kap werd boomst
sot 1 kg swavelsmxe ammoniak * 1§ kg super • 1 k| «»avolaaro kali*
login ;«s| worden do tomaten gecontroleerd, do 4Ao tarés stond toon la bloei
So groei on do setting waren goot» Br was geen voraoMl tesson luit met
stikstofmagnosia bemoste gedoeIto on do kap welke aiot mot stikstoitoagaesia
was bemest.
Half Juli werden êm tomaten wederom gecontroleerd. Ir was toen een koos
bijgemest mot § kg ewavelsure —en lak on $ kg awaveliure kali» In do aiddelete kap was bovendien bijgemest mot § kg magno siumsalfaat. So tomaten
waroa go-topt op & %, ? trooooa. Se tomatoa in do adddolste kap vortooadoa
otork magnesiumgebrok, terwijl ia do overige kappen de tomaten Mor m daaa
ioto aagneoiamgebrek vertoonden. Se vruchten van do hogere troost in do
middels-I® kap bloven duidelijk kleiner Sm ia do ander* kappe».
Sr worden twee grondmonsters gestoken» «Mn ait do middolste kap en itn ait
de oaAoso kappen tosomoa (oio bijlage).
Bit warenhuis was 8 kappon groot. Voor do tomatoa word bier sla getooid.
So bemoeting was grotendeels reeds voor do sla «ogevea m wol als volgt»
kap 2, }t 6, ? «i 8t 1 kg stikstofteagaesia 4- 1/3 kg 12-10-18.
kap 4 on 5« f kg kalkaramonsalpetor + 2/3 kg 12M0-18.
kap 1« voorste helft 1 leg stikstofmagaosia + f§ kg 1SMÛ-18 • f kg super
en do achterste kolft § kg kalkaamonsalpeter + t£ kg 12-10-18 • §
kg super.
la do kappen ti^ii word aa de ola voor do teaatea 1 kg sapor + f kg awaveljsare kali fsfevoa, ia kap 1 «si aa de «la voor de tomaten 1 kg super

+ 1 kg aware1zure k&li gogeran. .
Half Juli werden da tcaaaten gecontroleerd. Er vard in kat gahaal gaaa mag»
aaaiaagateak gaoonatataard. Half Augustus mrû*n da tomaten «««UM gecon
troleerd. In da kappan S t/a 8 t*at
laags da *oorgaTel vat aagneai«»gafcrek of. Mj leaf 1 trad lane* do aMgaval sterk ffla#aa<d.tmgebrek op. Ia A*
•oorato halft was da chlorose lata minder stark dan ia 4a aohterate lu#lft.
Hat •origa jaar vas de situatie Jaiat andersom m liai da voorste halft kat
•Nit Tau magnesitaagebrek -la lijden. fuasen da aoatsftla kafp«a an da andere
kappan vaa «at uitsondering raa kaf 1 gaan Tareehil.
©p dit "bedrijf vaa ar H* aaa -»»al geaeingajee reactie tea aaaaian rm feot
opheffen ran magneoiwgebrek daa Mj 0. fioaeytu MJ dit veraohil ia *aà**É«
moat mm bedaakan, dat da gift otikstoj&Bagaesia bij Boaeyn tireasaal sa
groot vaa ala Mj Kruithof.
Gonoluaie.
Ja»onittiHa&gnesiusisulfaat ia al« «eatatof saar goad 1» gebcruiken op neutrale
of alealische gronden, waarop jaagneaiuiBgebrek optreedt. faaaind# da gabrekaaiekte op ta haffaa sullen afhankelijk raa da ahemiaohe saaenstelling
raa da grond flinke giften (oa 2 kg fa? rr) gageven maataa worden.

9a proefnemer,
J. P. «• fiaeppart
n^»t
3h>»*54*

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4 5 4 5 , 4 5 4 6 (K 1 7 4 0 )

ZUIDWEG 3 6 a

Giro 2 0 3 1 1 0

VERSLAG
Monster(s) ontvangen :

Bijlag«

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

Kosten Monster

Xf

— f

Gelieve te storten Giro no 2 9 3 1 1 0
VIu gge betaling bespaart U onkosten

Volg-
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Na Cl
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water
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Romeyn 6t 1
2.40 7.6 0*009 0*10 1*2
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Kruit 4.0 1.16 t.i 0,050 0.25 10*2
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a.z.

2*1

t.o

90

4.0

0*5

0.0

4.3

14.5
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2.3
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Advies :

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op Lij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 10U g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.
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