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Het doel Tan da proaf was, om Compleaai Supra (12-12-18 + de sporeneie-

meuten Cu, Zn, Mg, Bo en Co) te vergelijken met gewone 12-10-18 + Super en Mg
als bemesting voor tomaten.
Be aaiiieastelling van de Compl es al Supra van de eerste partij ia 12-12-18...-.»

Opzet:
Do proef werd opgeaet in nulpotten, (20 stuks)die aan de binnenzijde roet
Bituroa waren ir.geaiuoerd, geruid met gebruikt uitgewassen kwartsaand. De 20
nulpotten werdan verdeeld in 2 groepen vau 10 potten. Groep 1 (potten 1 t/m 10)
befast met Camplaaal Supra en groep 2 (potten 11 t/m 20) bemost met 12-10-18 +
•wat

Super

fosfaat en äa^neaiumaulfaat.(Bitterzout). De nulpotten werden in kaa

7 geplaatst en alleen aet ag.dest.begoten.
Als tornatenraa werd gebruikt "Victory" (jonge plantjes). Per nul pot werd één
toraaatplant uitgeplant.
De bemestingaverhouding waa H t PgOj i KqQ i MgO als 6 t 5 » 10 t 3 in g-rarranen
zuivere meststof per nulpot. Genoemde verhouding ia ongeveer aangehouden*
Bemesting a Totaal (in grammen per nulpot).
Groep 1 50 g Compleaal Supra*
Groep 2 50 g 12-10-18 + 2-|- g Dubbel Super +20 g tóagneaiumsulfaat*
Jb Vooraf idem.
Groep 1 25 g Complesal Supra*
Groep 2 25 g 12-10-18 + 1^ g Dubbelsuper + 10 g Magneaiumsulfaat*
Deze meathoeveelheden zijn, per nulpot, door de gehele kwartasandinhoud heengewerk t.
e Overbemesting. (in poedervorm) idem.
Groep 1 25 g Complesal Supra*
Groep 2 25 g 12-10-18 + Xi Dubbelauper + 10 g Magneaiumsulfaat*

Het lag in de bedoeling om de overbemesting in 5 keren toe te dienen maar door
omstandigheden ia er slechts 2 x overbemest met 1/5 deel, op 14/9 en 7/10*
De Complesal Supra en de 12-10-18 zijn in poedervorm gegeven (korrels) en de
Dubbelauper en Magneaiumsulfaat in opgeloate vorm
Door omstandigheden werd pas op 29 Juli met de proef begonnen*
Verloop van de proef*
Bij de eerste contrôle _+ £ Augustus was de a tand van beide groepen goed*
De planten van groep 1 waren wel iets foraor en de blaékleur was donkergroen integenstslling met de planten van groep 2, die ieta minder fors waren en een

2*

iets lichtere bladkleur hadd«n. Und Augustus hadden 2 planten ran greep 1
een wat lichtere bladkleur en waren de koppen Tan deze planten minder fora
(dun, licht). De reet was goed. Be planten Tan groep 2 waren gelijk In ont
wikkeling raaar de bladkleur was geelgroen, dus bleker. Begin September trad
bij de planten Tan groep 1, aan de onderste bladeren een geelkleurlng op, die
•eel overeenkwam met Mg-gebrek, terwijl de onderste bladeren Tan de planten
in groep 2 normaal geel kleurden (ouderdom» verschijnsel). Ca chlorose (z.g.

Mg-gebrek) heeft sich, Tan onderaan af, over een groot gedeelte van de bla
deren ran de planten Tan groep 1 uitgebreid. Door de ongunstige weersomstan
digheden in de herfst Tan 1954 hadden de planten Tan beide groepen Teel te
lijden van aantasting door de schimmel "Botrytis"! sowel aan de stengels, de
bladeren als aan de Truohten*
Und October werd de proef be'éindigd. Beide groepen sagen er erg onoog
lijk uit, groep 1 door chlorose en groep 2 door een iete sterkere Botrytiaaantasting. Be planten Tan groep 1 waren sterker ontwikkeld, meer gewas en
betere trossen» dan de planten Tan groep 2*
Be opbrengst ia bepaald, door bij het beëindigen Ton de proef, alle vruchten
per groep te oogsten, te sorteren en te wegen* Be vruchten sijn door elkaar
geoogst, rijp en groen, in dén keer.
Be opbrengst was als volgt, in grammen per groep (10 planten).
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Groep 1 heeft beduidend neer opgebracht dan groep 2, welk Terschil Teroorsaakt moet ssijn door verschil in bemesting. Men dient echter de nodige
reaerres te betrachten net betrekking tot de betekenis van de gevonden Ter»
achillen.
Ten eerste is het aantal planten wat te klein om een définitieTe uitspraak te
kunnen doen. Be resultaten sullen steeds ala oriënterend moeten worden be
schouwd.
Ten tweede is de aanvangsdatum Tan de proef so laat geweest dat onder abnorma
le omstandigheden moest worden geteeld.
Ten derde is de voor deze proef gebruikte grond niet vergelijkbaar met prak
tijkgevallen. Het gebruikte zilverzand, was weliswaar reeds eerder voor een
(bloemkool)-teelt gebruikt, waarbij enkele malen met een Terdunde oplossing
Tan sporenelementen was gegoten, maar had voordien een behandeling met zoutzuur

ondergaan teneinde het so arm mogelijk aan voedingsstoffen te maken*
Gesien de gevonden oogstoijfers en standsTersohillen Tan het gewaa tomaten en
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