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Het doel van de proef was de toelaatbare concentratie van
verschillende voedingselementen te bepalen bij bespuiting op een
komkommergewas.
Voor de proef was een middeloud komkommergewas beschikbaar,.
Dit gewas stond in het onverwarmde warenhuis B^Q van het Proefstation
te Naaldwijk. De planten waren getopt. De grote bladeren waren vrij
oud, de zijscheuten bezaten jonge bladeren.

Per behandeling werd

één plant gebruikt.
De voedingselementen — voor overzicht zie onder — bleken rede
lijk tot goed oplosbaar. Het best oplosbaar was magnesiumsulfaat,
het minst borax.

Aan elke oplossing werd een geringe hoeveelheid

uitvloeier toegevoegd, om een betere verdeling op het blad te ver
krijgen.
Met een handpulverisator werd steeds 1 liter per plant verspoten
zodanig, dat de bladeren aan boven- en onderzijde goed nat worden.
Een eerste bespuiting vond plaats op 7 augustus, waarbij nage
noeg geen verbrandingsverschijnselen werden verkregen. Daarou

werd

op 14 augustus een hogere concentratie op dezelfde plant verspoten.
Opgemerkt dient te worden, dat het op 7 en 8 augustus bewolkt en
regenachtig was en op 14 en 15 augustus vrijwel onbewolkt.

Overzicht van de gebruikte voedingselementen, de concentraties en
de symptomen.

I en II geven de bespuitingen van 7 resp. 14 augustus

aan.

1)

kalksalpeter

Ca(N05)2. 4.H20
geen verbranding

0,8io )
1

fo l

1,21o

1

1° )

1,25%)
1,51° )

plaatselijk een zeer lichte verbranding
II

jonge topjes van de zyscheuten licht aangi
tast
jonge evenals oude blad licht verbrand.

Conclusie
De maximaal toelaatbare concentratie ligt om en nabij 1 fo.
N.B.

Bij gebruik van watervrije klaksalpeter, zal op grond.
van deze resultaten de toelaatbare concentratie 0;' ...
zijn.
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2)

natriummolybdaat

Conclusie s

3)

Na£Mo 0^.2 HgO

0>03%

)

geen verbranding

0,06%

j

0,10%

)

geen verbranding

0,1%

)

vrijwel geen verbranding

0,2%

\

0,3%

)

I

II

geen verbranding

jonge topjes licht verbrand
plaatselijk lichte verbranding. De
helft van de jonge topjes had necrose
verschijnselen.

Een concentratie van 0,1% blijkt maximaal toelaatbaar .

Borax

Na2

10

2°

H

0,1%

)

geen verbranding

0,2%

j I

geen verbranding

0,4%

)

geen verbranding

0,25%

)

topjes licht verbrand

0,5 %
n
u> I j /0

\ II
S
)

oude blad matig, jonge bladeren sterk
-• ^erbrand
sterke verbranding over genele
plant.

Conclusie

s

De toelaatbare concentratie moet worden gesteld
op ongeveer 0,25%.
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Zwavelzure kali

K2^4

1%

)j

geen verbranding

2%

^

geen verbranding

2%

)

)

Conclusie s

ij

zeer lichte verbrenaing van de topjes
topjes vrijwel geheel afgestorven, oude
blad aan de randen necrotisch

2% blijkt de maximaal toelaatbare concentratie te
zijn.

5)

Bitterzout

Conclusie s

Mg S0^. 7 ï^O

1%

)

2%

)

2%
/
Y/o

)
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I

geen verbranding
geen verbranding

H

topjes licht verbrand
oude blad plaatselijk, topjes groten
deels verbrand.

Spuiten met maximaal een 2% oplossing.

6)

Kopersulfaat

CuSO^. 5 h2o

0,05%

geen verbranding

0,10%

I

geen verbranding

0,12%

topjes vertonen een lichte omkrulling

0,1%

enkele topjes donker verkleurd en omge
kruld

0,2%

II

topjes sterk verbr-ni, oude blad matig

0,3%

plant geheel sterk verbrand, oude blad
vertoonde gele stroken langs de bladrand

Conclusie

De toelaatbare concentratie moet worden gesteld
op ongeveer 0,1%.

7)

co (NH2)2

Ureum

Conclusie

0,1 %

geen verbranding

0,25%

geen verbranding

0,5 %

geen verbranding

0,5 %

)

topjes aan uiteinde licht verbrand

0,75%

s II
j

als boven, mogelijk zelfs iets minder
verbranding

0,1 %

)

oude blad plaatselijk necrotisch, topjes
geel verkleurd.

De maximaal toelaatbare concentratie ligt in de buurt
van de 0,5%.

8)

Mangaansulfaat
°>1 %

) i

0,2%

0,;
0,3%
Conclusie

Mn S04. 1 H20
geen

verbranding

zeer lichte verbranding

)

) II
)

matig tot sterke verbranding van dtopjes
oude blad weinig.
topjes matig, oude blad licht verbrand.

De concentratie blijkt maximaal toelaatbaar tezijn
tot 0,15%.

Zinksulfaat
0,1 <fo

)

0,2io

j

0,4%

)

0,41o
0, 6 f o

)

0,8%
Conclusie

Zn S04< 7 H20

i

)

)

geen verbranding
I

geen verbranding
geen verbranding

II

geen verbranding
topjes licht verband
oude blad licht, topjes sterk verbrand

0,5% blijkt de maximaal toelaatbare concentratie te
zijn.

Eindopmerking
Bij de proefneming kwam naar voren, dat eenzelfde concentratie
bij de tweede bespuiting eerder verbrandingsverschijnselen te zien
gaf, dan bij de eerste bespuiting.

Eet is mogelijk dat door de her

haalde bespuiting het gewas gevoeliger is geworden; meer aannemelijk
lijkt het dat het weer van invloed is geweest ten aanzien van het
optreden van verbranding.
De vastgestelde toelaatbare concentraties moeten als richtlijnen
worden beschouwd, omdat behalve het weer, vele faktoren zoals, de
stand van het gewas, het gewasonderdeel, enz.

van invloed zijn op het

optreden van verbranding.
Het zij nog opgemerkt, dat van mangaansulfaat, kopersulfaat en
mogelijk andere, aanzienlijk hogere concentraties kunnen worden ver
spoten worden, indien kalk aan de spuitvloeistof wordt toegevoegd
(zie

Tuinbouwgids 1967)

Naaldwijk, 3 september 1963

