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Uit verschillende proeven is gebleken dat sporenelementen grote
invloed uitoefenen op de groei van bijna alle planten. Het is
echter moeilijk deze elementen in afzonderlijke meststoffen toe
te dienen. Wanneer sprake is van een accuut gebrek aan een bepaald
sporenelement, is afzonderlijk toedienen wel mogelijk en zelfs
gewenst.Wanneer de bemesting echter dient om de hoeveelheden van
de verschillende sporenelementen in de grond, op peil te houden
is het gemakkelijker de gehele bemesting in een keer toe te dienen.
Doordat de hoeveelheden dan nog klein zijn is een egale verdeling
moeilijk. Het is daarom dan ook gemakkelijker de bemesting te
combineren met de toediening van Stikstof Phosphor en Kali.
Om die reden is door de Albatros Superfosfaatfabrieken een partij
12-10-18 mengmest gefabriceerd waaraan kleine hoeveelheden sporen
elementen werden toegevoegd om op zijn waarde te worden beproefd.
Doel
o.e.
Het doel van proeven is, te onderzoeken of deze meststof geschikt
is om bij de verschillende gewassen, gebreksverschijnselen veroor
zaakt door gebrek aan sporenelementen te voorkomen of zonder gebreks
verschijnselen een betere stand te verkrijgen.
De Meststof had de volgende samenstelling:
Totaal N
Amm. N,

12.04$
11.30$

P205(water)
K20

10.20$
10.90$

Hieraan werden sporenelementen in de volgende hoeveelheden
toegevoegd,
Borium 0.0&fo
Koper " 0.25fo
Zink
0.25%

Magnesium
Maivgaan

0.23$
0.30%

Opzet
Op 31 bedrijven werden proeven met 12+10+18 -J- sporenelementen
genomen» Deze meststof werd op ieder bedrijf vergeleken met
normale 12 + 10 f 10.
De kwekers die hun medewerking verleenden werden verkregen
door reacties op een artikel in de "Mededelingen van het
Proefstation" waarin deze meststof ter beschikking was gesteld.
Er werden vrij grote percelen per object in de proef betrokken
b.v. een warenhuiskap of een bak, terwijl dan een andere waren
huiskap of bak voor controle werden bestemd. De proeven werden
bovendien in de meeste gevallen in enkelvoud opgezet.
Dit werd gedaan om het verzamelen van eventuele oogstgegevens
door de kwekers zo eenvoudig mogelijk te houden.
Desondanks zijn er slechts van enkel© bedrijven oogstgegevens
verkregen. Met de eerste oogstgegevens en de gehouden controles
bleek n.1. dat de voorkomende verschillen vaak niet vergelijkbaar
waren, maar b.v. door verschillen in de chemische samenstelling,
of afwijkingen in de structuur en waterhuishouding van de

frond

veroorzaakt werden.
Aangezien de meeste proeven om, reeds eerder genoemde, redenen
slechts in enkelvoud of tweevoud waren opgezet zijn de ver
zamelde oogstgegevens zeer onbetrouwbaar.

Bovendien stuit het verzamelen van oogstgegevens bij ver
schillende gewassen op grote moeilijkheden.
De proeven moeten dan ook beschoud worden als een oriëntatie
met het doel in een volgend seizoen proeven op te zetten,
rekening houdend met de thans opgedane ervaringen.
Om bovengenoemde redenen zijn de waarnemingen hoofdzakelijk
beperkt gebleven tot beoordeling van de stand van het gewas
wat betreft de bladkleur, groei, aantasting van plantenziekten
etc.

l66r 1 Juni 1953 werden de contrôles uitgevoerd door de rayonassisten^Dit leverde echter verschillende moeilijkheden op b.v.
onregelmatige waarnemingen en gebrek aan uniformiteit bij de
r
waarnemingen. Op 1 Juni echter werd schrijve# van dit verslag
met de controle van deze proeven belast, zodat na die datum
geregelde gegevens zijn verzameld.
Hierna volgt voor elk bedrijf afzonderlijk een overzicht van
het verloop van de proeven en de resultaten die werden behaald.
Daarna volgt een overzicht van de resultaten die met de proeven
werden bereikt, met daaraan verbonden een samenvattende conclusie
M.Q. van de Marei. Heerenstraat 67, Maasland Tuin: Westgaag
Proefopzet:
In een koud warenhuis werd een proef opgezet met 12+10+1$.
De 5® en de 96 kap werden met li kg. 12+10+18 per rr^ kernest.
De overige Ö kappen van het warenhuis werden met 1^ kg. normale
12+10+1Ö bemest. Eind Maart werden tomaten var: Êromco gepoot.
Het betreft een kleigrond pH 6,ê C4C03 0.24 Mg 120 Mn 0.4 Fe 1.5«
De bemes^ting bestond per rr^ uit: 3/4 kg. super en 3/4 kg.
Zw.Amm. Er werd niet met organisch materiaal bemest*

Resultaat. Bij waarnemingen op 9/6, 25/6, 7/7 en 23/7 kwamen
geen verschillen naar voren tussen de kappen bemest met 12+10-f-lÖ
4- sporenelementen en de normale 12+10+-1Ö. Wel trad reeds op
9 Juni chlorose op (waarschijnlijk Mn~gebrek)In bloemrui
en vruchtzetting kwamen geen merkbare verschillen voor. Op
25 Juli trad reeds een matige meeldauw aantasting op en op
7 Juli was deze aantasting ernstig. De vruchtbaarheid was uit
stekend de oogst viel echter tegen door de zware meeldauwaantasting.
Conclusie. In bladstand, vruchtbaarheid, meeldauwaantasting of
bloemrui kwamen geen verschillen voor, waaruit de gunstige
werking van de sporenelementen bemesting zou kunnen blijken.

A.de Vette Groenweg 2 Kethel.
Proefopzet

Tuin: idem

In een koud warenhuis werd na de spinazie een kap bemest met l£ kg.
12+10+18 4- sporenelementen. Een kap erna^ßt werd met dezelfde hoe
veelheid normale 12+10+18 bemest als controle. Ma de spinazie, begin
April, werden de tomaten, var:Renova, gepoot. Het betreft een
humeu$e kleigrond. Voor de spinazie werd là wagen koemest per rr

p

gegeven en na de spinazie, v<5ór de tomaten l£ kg. 12+10+18 (zowel
met als zonder sporenelementen).
Resultaat. Op 9/6, 19/6, \Jl% 24/7, 20/8 en 11/9 werden waarnemingen
verricht. Reeds bij de eerste waarnemingen kwam geelkleuring in de
onderste bladeren voor. Naarmate de planten groter werden, trad het
ook in de hogere bladen op. De groei in de contrôlekap was iets beter
Wat de aantasting door gebreksverschijnselen betreft; er kwamen geen
verschillen voor tussen de kap bemest met normale 12+10+18 en de kap
die met 12+10+-18 + sporenelementen was bemest. Elp 11 September was
o

het gewas dermate slecht dat geen oordeel meer kafh worden gevormd.
Conclusie. Op dit bedrijf had de bemesting met 12+-10+18 + sporen
elementen geen verbetering van het gewas tengevolge t.o.v. de be
mesting met normale 12+10+18.

R.J. Lobker Rijksstraatweg Ö.

Den Hoorn

Proefopzet

Tuin: idem

Van een perceel koude grond werd de helft bemest met 12+-10+1Ö
4- sporenelementen en de andere helft met normale 12flO-t-lÖ.
Half Maart werd bloemkool gepoot. Het was een onbekende variëteit
bestemd voor de zaadteelt. Het is een tamelijk zware kleigrond.
Als bemesting werd gegeven 2 kg. 12+10+10 zowel met als zonder
sporenelementen 4 1 kg. Super.
Resultaat. Waarnemingen op de bloemkool werden verricht op 3/6,
29/6, 7/7 en 29/7» Bij alle waarnemingen bleek de bloemkool
op het perceel dat met hormale 12+10+10 was bemest beter te
groeien dan de bloemkool die met 12+10+10 + sporenelementen
was bemest. Dit vindlechter verklaring in het feit dat op de
grond waar met sporenelementen is bemest vorig jaar eveneens
bloemkool had gestaan in tegenstelling met het andere gedeelte
waar het voorgaande jaar stokbonen hadden gestaan. De zaadontwik
keling van de langzaam groeiende kool was beter. In beide
percelen kwam hier en daar geelkleuring voor. Waar met sporen*»
elementen was bemest kwamen wel minder klemharten voor.
Bij het oogsten werd de kool van beide percelen afzonderlijk
gedorst. Waar met sporenelementen was bemest werd 1,2 kg. zaad
per rr

geoogst. De kool op de normale 12+10+1Ö gegroeid gaf

slechts 0.9 kg. per rr2•
Conclusie. Het optreden van klemharten in de kool die met
normale 12+-1O+-10 was bemest zou er op kunnen wijzen dat de
sporenelementen bemesting hier gunstig zou hebben gewerkt. Dat
de zaadproductie groter is zal waarschijnlijk voor een groot

mm

gedeelte te wijten zijn aan de minder forse groei waardoor
de zaadproductie hoger werd.

J. Fransen

Kerklaan kk

Proefopzet

De Lier
Tuin: idem

Van een perceel koude grond werd 22 rr2 bemest met 12+10+10
+ sporenelementen. Het overige gedeelte (f 25 rr2) diende als
controle.

Eind Maart werd bloemkool gepoot. Begin Mei werden

voederbieten tussen de kool gezaaid. Het is een matig zware
kleigrond. Als bemesting werd ondergespit 1| kg. 12+10+10
(zowel met als zonder sporenelementen) en 100 kg. koemest.
Resultaat Waarhemingen werden verricht op 1Ö/6, 3/7, 22/7, 20/Ö
7/9, 20/9 en 16/10. Op 1$ Juni was reeds een groot gedeelte van
de kool geoogst. Van de resterende 10$ was het niet mogelijk
een indruk te krijgen. Er kwam in alle planten geelkleuring voor.
De bieten vertoonden op 20 Äug. matige geelkleuring. Op 7 Sept.
waren de harten van de planten weer groener. Bij al deze waar
nemingen waren echter geen verschillen te constateren tussen
het gedeelte dat wel, en het gedeelte dat niet met sporenelementei
was bemest.
Conclusie Op dit bedrijf werden geen verschillen gevonden.
Vermoedelijk zal deze grond genoeg sporenelementen bevatten.

J. Fransen

Kerklaan l+k

Proefopzet:

De Lier
Tuin: idem

Van een perceel koude grond (1$ rr2) werd de helft bemest met
12410+10 + sporenelementen. De andere helft werd met normale
12+10+1Ö bemest. Eind April werd andijvie en half Juli werd
CL

na deze andijvie prei gepoot. Een gedeelte ernaast eveneens
15 rr

werd op dezelfde wijze bemest* daar werden echter begin

Mei groenbladige winterkroten gezaaid. Het betreft een kleigrond.
Als bemesting werd per rr2 ondergespit: 1^ kg, 12+10+10 zowel
met als zonder sporenelementen en 10Û kg. koemest.
Resultaat: Op 13/6, 3/7, 22/7, 20/Ö, 7/9 en 16/10 werden waar
nemingen aan deze gewassen verricht.
a. Andijvie - prei. Voor de eerste waarneming was de andijvie
reeds geoogst. Volgens de kweker was de kwaliteit egaal en kwamen
geen verschillen voor tussen de wel en niet met sporenelementen
bemeste vakken. Bij alle controles was de stand van de prei goed,
en verschillen kwamen niet voor. Ook bij het oogsten was de prei
goed, maar zonder verschillen tussen het Vvnet sporenelementen
bemeste vak en de contrôle.
b. Kroten. Reeds op 3 Juli was verschil in groei te zien tussen

de beide vakjes kroten. Het gedeelte dat groeide in de grond die
met sporenelementen was bemest groeide langzamer en er kwam ook
meer geelkleuring in het blad voor dan in het contrôlevakje. In deze
toestand kwamen later geen veranderingen meer.
Conclusie. In de prei kwamen geen verschillen voor. Voor het feit
dat de kroten die met sporenelementen waren bemsst minder groeiden
dan de contrôle was geen verklaring te vinden. Verbetering, door
de sporenelementen bemesting werd niet waargenomen.

C. Zwanenburg

m

Mie^ing 14,

Proefopzet:

Zoeterwoude
Tuin: a/d Vliet

Van een perceel koude grond groot 40 rr 2 verdeeld in 4 akkertjes
werden er drie bemest met 12+10+10 4 sporenelementen ( 2 kg. per rr^)
De vierde akker werd ter controle met dezelfde hoeveelheid normale
12+10+10 bemest. Half April werd Amerikaanse IJssla gepoot. Deze
werd eind Juni geoogst. Begin Juli werd bloemkool (var: Alpha)
gepoot. Het betreft een humeuze kleigrond. (Analyse zie bijlage I).
De bemesting werd voor de sla ondergespit. Na de sla werd geen
bemesting gegeven. Het voorgaande jaar werden 2 à 3 wagens humeuze
bagger door de grond gewerkt.
Resultaat: De IJssla werd gecontroleerd op 3/6 17/6 en 25/6. Van het
begin af was de controle akker minder in groei dan de met sporen
elementen bemeste akkers. Vooral de akker die ernaast lag en dus
wat de omstandigheden betrof het meest voor vergelijking in aan-
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raerking kwam, was veel beter in stand.
Bij het oogsten kwamen eveneens grote verschillen naar voren.
Hiervoor werden eveneens de 2 naast elkaar liggende akkers verge
leken, Er werd tweemaal geoogst en wel in twee sorteringen n.l.
12 stuks per krat en 15 stuks per krat.
Op 25 Juni werd geoogst.
Contr: 22 kratten â 12 stuks
Ö
"
15
"
, Sporenbem.:39 kratten à 12 st.
1
"
à 15,"

17$.4
72.7
251.1
397» 2
9.406.2

kg*
"
kg.
kg.
"
kg.

244
120
364
460
15
IfS3

st.
H

st.
"
?»
st.

Op 29 Juni werd geoogst.
Contr. 4 kratten â 12 st.
Ö
«
â 15 "

36.2 kg.
79.& "
II6.O kg.

4$ st.
120 »
16Ö st.

Sp.

Ö2.2 Kg.
39.1 "
1JU-.3 kg.

10Ö st.
60 »
16Ö st.

9 kratten â 12 st»
n
4
â 15 st.

Totaal geoogst
ƒ Sporenbenv.
6^1 st.
Contrôle
532 "

5X7.5 kg.
367.1 "

ßfQ
gemidd.gew. -è&f gr.
"
" 699 n

Het gemiddeld gewicht van de met sporenelementen bemeste sla lag
dus veel hoger, terwijl ook het aantal geoogste kroppen op dezelfde
oppervlakte veel groter is.
De bloemkool die hierna werd gepoot is gecontroleerd op 2l/7, 17/Ö,
4/9 en 25/9» Op 17 Augustus kwamen al tamelijk veel feoorders voor.
Verschillende planten waren hartloos. De controle akker had het meest
hiervan te lijden, terwijl de naastliggende proefakker weer de beste
stand vertoonde.

-11*
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De andere twee waren e^chter ook nog beter dan de controle akker,
In deze toestand kwam geen verandering. Op 25 Sept. was reed®
een gedeelte van de kool geoogst. Hierbij bleek de meeste kool te
worden gehakt van de proefakkers terwijl deze ook iets vroeger
waren. De akker naast de controle akker gaf ook hier weer het
gunstigste beeld. Volgens de kweker is er absoluut geen verschil
in behandeling tussen deze akkers ook niet in voorgaande jaren.
De drie proefakkers liggen tussen de controle aan de ene zijde
en een sloé aan de andere zijde. De grondwaterstand is £ 60 cm
JL.

onder het maaiveld. Het land loopt af naar de sloot zodat dus
verwacht mocht worden dat de akkers bij de sloot minder zouden
zijn want de grond is zeer opdrachtig en dus koud.
Conclusie: De verschillen die optraden waren zeer belangrijk
maar gezien de ervaring met deze meststoffen op andere bedrijven
lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze verschillen geheel
zouden ontstaan zijn door de sporenelementen bemesting. Het
tegendeel is echter evenmin verklaarbaar»

-12'
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M.Voorberg;

Maasdijk 15 's**Gravenzande

Tuin: idem

Proefopzet
Van een kas werd de 2uid-zijde bemest met 12+104-10 f sporenele
menten en de noordzijde als controle bestemd» Br werden begin
April tomaten gepoot(Var: Victory) Hiertussen werden bonen gelegd.
Het is een zandgrond. Zie analyse bijlage II Merk AK.
2
-S
De bemesting per rr roe bestond uit 2 kg. 12-10-18, 2| kg. fcuper
en £ kg. Zw.Kali. De grond was vooraf tot 1 m. diepte omgekeerd.
Organische mest werd niet gebruikt»
Resultaat; Op 3/6, 23/6, 6/7, 20/7 en 25/Ö werd het gewas geeon«troleerd» Op 23 Juni bleken de bonen geel te zijn geworden door
v
gebrek aanlicht. De tomaten begonnen gebreksverschijnselen in de
bovenste blaadjes te vertonen, maar er was geen verschil met de
controle. Deze verschijnselen blieven optreden tot aan het einde
van de waarnemingen. Ook de oudste bladeren werden enigszins geel
gekleurd, maar ook hierin kwamen geen verschillen voor tussen
12+-10+18

sp. en normale 124-10+18.

Conclusie: Hier heeft de bemesting met 12+10+10 + sporenelementen
geen effect gehad» Er was echter verschil in stand t.o.v. het
zonlicht. De controle had een ongunstiger stand aan de Noord-zijçle.

-13-
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Abr.Thierry,
Proefopzet:

Veaase Achterweg 105 ifffararaBgtf Leidseiiendam.
Tuin: idem

Van een perceel koude grond (40 rr2) werd de ene helft bemest met
12+10+18 * sporenelementen en de andere helft met normale 12410+18
voor contrôle. Half Maart werd bloemkool (var:Alpha) gepoot.
Daarna werd begin Juli prei gepoot. Het is een humeuze zandgrond,
(Zie analyse bijlage III) Als bemesting werd per rr

2 kg, 1241041É

(zowel met als zonder sporenelementen) en £ 1 wagen trotte mest
gegeven,
Rlsultaat: De bloemkool werd gecontroleerd op 3/6 en 24/6.
De kwaliteit van de kool was uitstekend. Waterziek kwam niet voor
en de bladkleur was goed groen. De prei werd gecontroleerd op
19/$, 14/9 en 9/10. De groei was goed. Verschillen tussen 12+104-18
+ sporenelement!» en de normale 124-10+18 waren niet te constateren,
Bij het rooien waren geen verschillen tussen de 12+10+18 +
sporenelementen en de normale 12+10410,
Conclusie. Op deze grond is de groei meestal zeer goed en boven
dien was voor deze teelt fcotte mest door de grond gewerkt. De
bemesting met sporenelementen was daarom misschien overbodig en
leverde dan ook geen resultaat op.

-14«
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H.Boers

Naaldwijkseweg 99,

Proefopzet:

's-Gravenzande
Tuin:idem

'
^an een perceel
koude grond (ca 50 rr2) werd de ene helft bemest
met 12+10+18

sporenelementen en de andere helft met normale

12+10+-18 als controle. Het gehele perceel werd beplant met vroege
aardappelen.

De eerste week van Juni werden de aardappelen ge

rooid en begin Juli werden bonen^ gelegd. Var: Dubbele Wttte zonder
draad. Het is een lichte zandgrond»
De bemesting bestond per rr^ uit: 2 kg. 12+10+18 (zowel met als
zonder sporenelementen) en \ kg. MnS04» Afgelopen winter werd geen
organische mest gegeven.
Het perceel ligt beschut met aan N- en Z.Zijde een heg van 1 M*
hoogte. Aan de ¥.zijde kassen en aan de 0.zijde een hoge wal. Zie
voor analyse bijlage IV.
Resultaat: Contr. werd gehouden op 8/6, 28/f, 17/8, 4/9 en 18/9

d.

De aarappelen waren voor een groot gedeelte afgevroren geweest
waardoor een z eer ongelijke stand van het gewas was ontstagn.
Hoofdzakelijk de Panden van het perceel groeiden vrij goed door.
Er was echter moeilijk een beoordeling van het gewas te geven.
Chlorose kwam niet voor. De bonen vertoonden vanaf het begin
van de groeiperiode een zeer slechte stand door zware virusaan*»
tasting. Bovendien was het gewas tamelijk ongelijk,in de oudere
bladeren kwamen nogal wat gele en bruine verkleuringen voor# Er
was echter geen verschil tussen de 2 percelen te vinden dat in een
bepaalde richting wees.
Conclusie: Bij de aardgippel was het zeer moeilijk een uitwerking
van de 12410+18 + sporenelementen te constateren door de nachtvors'
schade.

-15«.
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De bonen vertoonden tengevolge van een hevige virus aantasting
een dermate slechte stand dat hierin ook geen verschil was te
constateren tussen het vak dat bemest werd met 12+10+18 -f sporen
elementen en de controle.

Gebr. Borsboom.
Proefopzet

Âdrianastraat 6

Wassenaar
TuinS Bezuidenhoutseweg,Den Haaf

Van een perceel koude grond werd de ene helft bemest met 12+10+10
4 sp.elementen en de andere helft met normale 12+10+18, als controle.
De Peen var: A'damsche bak werd begin Mei gezaaid. Het is een zeer
humeuze zandgrond. Zie bijlage V. Er is bemest met l| kg« 12+10+-18
zowel met als zonder sporenelementen . Er werd geen organische mest
gegeven.
Resultaat ;
Waarnemingen werden verricht op 3/6, 24/6, 7/7 en 19/8. Van het begin
af groeide de peen zeer snel en goéd op. Het stond echter tamelijk
ongelijk op sommige plaatsen, doordat er na het zaaien wat zaad is
weggewaaid. Verder waren er in de stand van het gewas geen ver
schillen waar te nemen. Van beide percelen werd een gelijk gedeelte
geoogst. Het resultaat was een gewichtsverschil van 17 kg. in het
voordeel van de 12+-10+18 4» sporenelementen.

-16-
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Er werd van leder 3 rr2 gerooid. Sp. gaf 200 kg. en normale
*

12-hLO+lâ,1Ö3 kg; Dit verschil werd echter waarschijnlijk ge
deeltelijk veroorzaakt door een droge plek in de niet met sporen
elementen bemeste peen.
Conclusie: In de stand van het gewas waren geen verschillen tye zien
tussen 12+10-flÖ

sporenelementen en de normale 12+lOflâ.

let verschil in opbrengst ten voordele van de sporenelementen
bemesting kan misschien voor een gedeelte aan deze bemesting worden
toegesehreven.
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A. Thierry

Veurse

Achterweg 105

L'dam

Tuin: idem

Proefopzet
Van 3 platte bakken werd de middelste bemest met 2 kg. 12-flO+lÖ
sporenelementen de andere met 2 kg. normale 12+10+18. In deze
bakken werd 2 maal aa elkaar postelein gezaaid. De eerste werd eind
Mei geoogst. De tweede maal werd begin Juni gezaaid echter met tussen
pozen; van 4 dagen. Het is een humeuze zandgrond, Ph 6,1. De 12+10+10
is voor het zaaien ondergespit. Eenmaal per 3 jaar wordt dommest door
de grond gewerkt»
Resultaat: Het gewas werd op 3/6, 13/6, 24/6 en

gecontroleerd.

Van het eerste zaaisel postelein werd de eerste maal op 22 Mei en
laatste maal op 1 Juni geoogst. De 2 bakken zonder sporen leverden
samen 122 kisten postelein van 8 kg. De ene bak bemest met sp. gaf
61 kisten van 8 kg. dus geen verschillen. De stand was uitstekend.
Het tweede zaaisel gaf door het grote verschil in weersomstandigheden
tijdens het zaaien een zeer ongelijke stand te zien. De invloed van
de sporenbemesting was echter niet merkbaar.
Conclusie. Bij het eerste zaaisel kwamen geen verschillen voor tussen
12+10+18 4- sp. en normale 12+10+18.
O^k het tweede zaaisel gaf geen betrouwbare uitslag. De grond is echte:
van nature zeer rijk aan organisch materiaal zodat de gevolgen van
een sporenelementen bemesting niet snel tot uiting zullen komen daar
er waarschijnlijk voldoende hoeveelheden sporenelementen in deze
grond aanwezig zijn.

«•là«»

J.C. Hendriks
Proefopzet

Maasdijk 125, 's-Gravenzande
Tuin: idem

Van twee koude bakken ieder van 5 rr^ werd er lln bemest met 12+10+1Ö
+ sporenelementen, de andere met normale 12fl0+l$ als controle.
Begin Mei werden Spaanse pepers gepoot. Het is een zandgrond
(Zie analyse bijlage VI). Het is een hujjus arme grond, die tamelijk
weinig voedingsstoffen bevat. De bemesting per rr2 bestond uit 2g kg.
12+10+1$ (zowel met als zonder sporenelementen). Organische mest
werd niet gegeven. Er is bijgemest met i kg. Kalkammonsalpeter per
rr2•
Resultaat:
Het gewas werd zeven maal gecontroleerd n.l. 12/6, 2/7, 21/7, 17/$j
U/91 21/9 en 2/IO, Bij de eerste waarnemingen bleek de rij bemest

met sporenelernennten langzamer te groeien. De kleur was e chter
groener. Jh deze toestand kwam geen verandering» De planten bleven
gedrongen, maar de kleur van het blad was beter. Op 2 Oct. was de
rij met sporenelementen bemest nog volkomen groen, terwijl de andere
rij geelachtig was verkleurd. De opbrengst was bij de laatste keren
dat geplukt werd ook beduidend hoger (fc 2 kg. per rr2) dan van de rij
die mer normale 12+10+1$ was bemest.
Conclusie. De rij bemest met sporenelementen was wat de bladstand
betreft duidelijk groener dan de contrôle. Ook de opbrengst bleek
bij de laatste oogsten iets hoger te zijn. Deze verbetering zal
misschien niet geheel, maar toch zeker gedeeltelijk veroorzaakt zijn
door de bemesting met 12+10+1$ + sporenelementen.

-19-

M. Voorberg

Maasdijk 15

's-Gravenzande

Tuin: idem

Proefopzet:
Van een perceel koude grond werd in het midden evenwijdig aan het pad
en de sloot een strook bemest met 12410-flÖ $>• sporeneleasiSfen, zodat
zich dus tussen deze strook en de sloot een contr.strook bevond en
eveneens tussen deze strook en het pad. Hierop werden aardappelen
gelegd en tuinbonen gepoot.

rxzr
Heb is een zandgrond bemest volgens analyse bijlage

organische

mest is niet gebruikt.
Resultaten: Bij contr. op 3 Juni bleken de gewassen zich normaal te
ontwikkelen. De aardappelen langs het pad in de luwte van een waren
huis groeiden het beste, evenals de tuinbonen die in dezelfde omstandig'
heden verkeerden. He^ middenvak was achter gebleven t.g.v. een zware
nachtvorst waarbij de aardappels waren afgevroren. Wat de kleur van het
blad betreft waren er geen verschillen waar te nemen. Op 23 Juni was
het gedeelte van de aardappels dat met sporenelementen was bemest
geheel achtergebleven t.g.v. hst afvriezen. De tuinbonen gaven nog
steeds dezelfde stand te zijj-R, er was geen verschil in bladkleur.
Conclusie: In deze gewassen trad geen verschil op tussen beide soorten
lft-f-lO+lâ. Bij de aardappelen werd de beoordeling echter zeer bemoei
lijkt door het afvriezen. Bij de tuinbonen was dit niet het geval,
doch hier trad evenmin verschil op.

-20«
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J. v.Baaien

Maasdijk 22

Proefopzet:

's-Gravenzande
Tuin: idem

In een warenhuis van 12 kappen werden 2 kappen bemest met 2 kg.
12+10-hLÖ + sporenelementen. De overige kappen werden met 2 kg.

normale 12+10+1Ö bemest. Er werd sla (var.Meikoningin) gepofet en
daarna (half April) tomaten var: Single Cross. Het is een zavelgrond
p
(Zie analyse bijlage VIII) De bemesting per rr bestond uit:
bovengenoemde hoeveelheden 12+10-f-lÖ 4- à kg. MgS04» Na de sla werd
nog een g kg.jmper 4- '1 kg. Pat.tali en I pak turfmolm per rr

door

de grond gewerkt. Afgelopen winter werd de grond verdolven.
Resultaten: Op 9 April werd de sla geoogst. Voor de oogst waren geen ve:
schillen in de stand van het gewas merkbaar. Van de kappen bemest
met sporenelementen en de onbehandelde'kappen werden beide evengrote
percelen geoogst.
Sporenelementen
345
60
16
421

st
st
st
st

24 per kist
30 per kist
stoofsla

54.8 kg.
7.7. "
1.2 n
63.7 kg.

Gem.gew.
"
"
n
"
n

M

Controle
350
39
10
399

st
st
st
st

159 gr
12Ö »
p n
"
'

ir$

24 per krat
30 per krat
Stoofsla

61.2 kg.
4« 3 n
0.7 "
^6.2 "

Gem.gew.
tt

gr.

u

m

"

" "
" "

70
166

n

»

Sporenelementen kappen 63.7 kg. 421 st. Gem.gew. 151 gr.
Controle

66.2 kg. 399 st. Gem.gew. 166 gr.

In de kappen bemest met sporenelementen werd dus 2g kg. sla minder
geoogst dan in de controle kappen. Van beide zijn f 3 rr

2

gewogen.
•21»
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Over dezelfde oppervlakte werden uit de sporenelementen kappen 22
kroppen sla meer geoogst» De tomaten werden gecontroleerd 3/6, 23/6$
6J7, 20/7, 17/Öj 2/9 en 21/9. Tevens werden oogstgegevens verzameld.

Bij deze controles,die betrekking hadden op de stand van het gewas,
kwamen slechts geringe verschillen naar voren. Eén kap met sporen«
elementen bemest gaf een geringe^aantasting van chlorose in de kop
bladeren te zien dan de controle. De andere was in dit opzicht niet van
de controle te onderscheiden. In alle kappen trad in gelijke mate geelkleuring op in de onderste bladeren. Verschillen in aantasting van meel*
<oLû.uw

dtiwrlon kwamen niet voor. Slaapziekte trad slechts sporadisch op.

Aparte opbrengstcijfers werden verzameld van de twee kappen die met
sporenelementen bemest waren. Als controle diende de gemiddelde op
brengst van de overige 10 kappen. Dit geeft, doordat de buitenkappeb
er bij zijn inbegrepen een opbrengst die iets te hoog ligt.
Geplukt werd vanaf 1 Juli tot 1Ö Sept.
Totaal opbrengst in kg.
Eerste kap met sporenelementen

666 kg.

Tweede kap

idem

672

M

Gemiddelde opbrengst 10 kappen

706

"

Eerste kap dus 40 kg. minder en de tweede kap 34 kg. minder, dan het
gemiddelde van de 10 kappen.
Be totale oogst over de eerste 4 weken (1/7 *• 2Ö/7);
Eerste kap bemest met sporenelementen

251 kg.

Tweede kap bemest met sp. el.

244

M

Gemiddelde opbrengst 10 kappen

222

n

In de werste 4 weken dus:
Eerste kap meeropbrengst van 29 kg., en de tweede kap een meeropbrengst
van 22 kg. t.o.v. de gemiddelde opbrengst van de 10 kappen.
—22«*
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Conclusie:

Uit de opbrengstcijfers van de sla blijkt dat bij

de bemesting met sporenelementen per rr

7 kroppen sla minder zijn

weggevallen dan bij de contrôle. Het totaal gewicht is echter itets
minder. De uitwerking van de sporenelementen bemesting is in elk
geval gering»
Uit de stand van de tomaten pl kan evenmin worden afgeleid dat de
sporenelementen bemesting grote voordelen biedt.De totale oogst per
^
kap ($.5 rr2) is lager dan van de controle.
Bet gemiddelde getal van
de 10 kappen is ongetwijfeld iets te hoog daar ook de buitenkappen
van het warenhuis hierbij zijn inbegrepen. Daartegenover staat dat
de eerste 4 weken van de oogst deze in de met sporenelementen be
meste kappen resp. 13% efa 10% hoger lag dan het gemiddelde van de
10 contr. kappen en dit is gezien de prijzen wel degelijk een voorde«
Hier komt nog bij dat de meeropbrengst van de niet bemeste kappen
hoofdzakelijk in de 2e helft van Aug, en in de maand September liggei
Men kan hier in elk geval spreken van vervroeging van de oogst
d.m.v. de sporenelementen bemesting.

—23*
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M.van Leeuwen Hoflaan 77

's-Gravenzande

Proefopzet:

Tuin: Oudelande

In een warenhuis werden 2 kappen bemest met 12+lOflÖ -f- sporen
elementen . De overige ê kappen werden met normale 12flO-flÖ bemest.
Tussen de twee met 12+10+10 4- sporenelementen bemeste kappen Was
een tussenruimte van een kap. 30 November '52 werd sla var:
Meikoningin geplant. 13 April 1953 werden na de sla tomaten gepoot,
(var: Victory). Het is een frware zavelgrond (2ie analyse bijlage IX
De bemesting bestond per rr

O

uit 2 kg 124»104-1Ö(zowel met als zonder

sporenelementen) Er werd geen organische mest toegediend. Na de sla
werd voor de tomaten per rr

g kg. 12+10+10 gegeven. De tomaten

werdefö bijgemest met per keer g kg.Pat.K. 4- É kg,MgS04 en 1/3 kg.
12*L0£LÖ.
Resultaat: Waarnemingen werden verricht, op 11/4, 15/6, 21/7 en
25/Ö. De sla werd geoogst op 11 April. Vooraf werd het gewas ge
controleerd. Er kwamen geen verschillen voor tussen 12^-lOy-lÖ + sp.
en de controle. Bij het oogsten werd een gedeelte gewogen. Van
elke kap bemest met sporenelementen werden 2ÖÖ kroppen gewogen.
Van d e beide controle kappen werden eveneens 2&3 kroppen gewogen.
Uit de 2 kappen bemest
)
met sporenelementen )
Uit de 2 Contr.kappen
)
)

50.1 kg.
52.4 w
49*6 kg.
51.3 "

In de sporenelementen kappen dus een
meeropbrengst van

102.5 kg.
100*9

H

1.6 kg.

Dus een z eer gering verschil in het voordeel van de sporenelementer
bemesting.
De tomaten werden voor de eerste maal gecontroleerd op 15 Juni.
Het gewas was toen reeds licht aangetast door meeldauw»
—24«s*
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In het westelijk gedeelte van alle kappen kwam verspreid chlorose
voor in de bovenste bladeren van de plant, lij latere waarnemingen
kwam ook geelkleuring in de oudere bladeren voor. In sommige
planten kwamen toen zeer gele koppen voor, terwijl ernaast bijna
groene planten stonden. Er waren geen verschillen te constateren
tussen de sporenelementen bemesting en de controle. Er kwam vrij
veel bloemrui voor. De onderste trossen waren goed geaet. Bij de
eerste keren dat geoogst werd werden merkbaar meer tomaten geoogst
van de twee kappen die met sporenelementen waren bemest dan van de
normale 12+1041$, Na 6 maal oogsten waren deze verschillen echter
niet merkbaar meer. Chlorose bleef voorkomen tot het einde van de
teelt doch verschillen tussen de bemesting met 12+10+10 * sporen
elementen en normale 12410+10 traden niet op.
Conclusie. Uit de oogstgegevens van de sla is niets positiefs af
te leiden. Ook in de stand van het gewas kwamen geen verschillen tot
uiting tussen de bemesting met sporenelementen en de controle»
Bij de tomaten waren in de stand van het gewas evenmin verschillen
waar te nemen. Het verschil in de hoeveelheid die geoogst werd van
de planten die bemest waren met 12+-10+1Ö + sporenelementen dn de
hoeveelheid die geoogst werd van de controle was niet groot.
Voor de tomaten in dit warenhuis kan e chter van een geringe vervroe»
ging worden gesproken. In de bladkleur van de tomaten was geen
aanwijzing te vinden dat de sporenelementen bemesting beter zou
voldoen dan de bemesting met noraale 124-104-10.

-25

J. de Bloois

Grote Achterweg

Naaldwijk
Tuin: idem

Proefopzet:
In een koud warenhuis werd een proef opgezet met 12410+18 + sporenelementen. In de kappen 4, 8 en 12 werd per rr lè kg. 12+10+18
-sporenelementen gegeven. De o^vrige kappen werden bemest met normale
12+10+10 eveneens 1^ kg. 12+10+1$ per rr . Alle kappen werden bovendien
bemest met 2 kg. Pat.Jfc. en \ kg. «Super, Najaar'51 werd voor het eerst
sinds 10 â 12 jaar 1 wagen rotte mest per rr

gegeven. Het is een

humeuze zandgrond. (Zie analyse bijlage X)

/TTin, '•

Resultaat: Het gewas werd $ maal gecontroleerd n.l. 3/6, 23/6, 3/7
22/7 en 20/8. Er bleken zeer weinig verschillen op te treden. Kap k
was wel iets beter wat de bladstand betreft dan de naastliggen normaal
bemeste kap. In de eerste 4 kappen kwamen echter aanmerkelijke ver
schillen in groei voor| Kap 8 en 12 waren niet te onderscheiden van de
kappen bemest met de normale 12+10+-18. Bij de eerste zowel als de laatst
kwam enige chlorose voor; er was evenmin verschil in de aantasting
van slaapziekte en meeldauw.
Conclusie: De bemesting met de 12+10+-18 4- sporenelementen bleek, ondahki
het feit dat op dit bedrijf weinig met organisch materiaal werd bemest,
geen verbetering te geven t.o.v. de normale 12+104-18.
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J.Entho ven

Wegje 21a,

Monster.

Tmin:idem

Proefopzet:
In een koud warenhuis werden 2 kappen bemest met 12+10+10 4- sporen
elementen. De ernaast liggende kappen dienden als controle. De
Tomaten(var:Victory) werden half April gepoot. Het is zavelgrond (zie
analyse bijlage XI). Het is een nieuw warenhuis. De bemesting bestond
per rr uit 1| kg. 12+10+10 (zowel met als zonder sporenelementen) en
1 kg. Pat.Kali, Geen organsiche bemesting . Bijgemest is met £ kg.
Zw.Amm.
Resultaat: Bij controle op 17 Juni bleek het gewas vrij ernstig te
zijn aangetast door slaapziekte.Er kwam geen chlorose voor in het
gewas. Op het eind van de kappen kwam een vermindering in de groei
van de planten voor, waarschijnlijk t.g.v. van mindere kwaliteit van
de grond ter plaatse. Bij latere waarnemingen op 1/7, 22/7 en 25/Ö
bleek vrij veel meeldauw op te treden, doordat het warenhuis dicht
was gehouden en veel was gebroesd om de slaapziekte tot staan te
brengen. Er kwam wel enige chlorose voor, wr waren echter geen aan
wijzingen in te vinden.
Conclusie;

Waarschijnlijk t.g.v. de slaapziekte- en meeldauw

aantasting waren er geen duidelijke verschillen te vinden in het op
treden van chlorose tussen de kappen die bemest waren met 12^10+10 f
spi elementen en de controle. Er waren geen aanwijzingen te vinden die
er op zouden wijzen dat de sp.elementen bemesting verbetering zou
bewerkstelligen.
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A.P. Zuiderwi.jk

Zwartendijk

Monster

Tuin:idem

Proefopzet ;
In een koud warenhuis werden 2 kappen bemest met 2 kg. 12+10+10
+ sporenelementen. Bij elk werd een naastliggende kap als contrôle
bestemd. De tomaten in de ene kap zijn: Victory controle eveneens
Victpry. Andere kap: Gouden Ster contr.idem. Begin April gepoot.
Het is een zavelgrond. Zie analyse bijlage XII. Het is een warenhuis
dat voorgaande winter is gebouwd. De contrôle kappen zijn met 2 kg,
normale 12+10-flÖ per rr

bemest. Verder was geen organische mest

toegediend. De tomaten zijn tweemaal bijgemest|
1 x
kg. 12-flO-flÖ, 1 x
2
2 kg. KN03« Er is 2 kg. hazelijmmeel per rr gegeven.
Resultaten: Gecontroleerd werd op 17/6, 1/71 22/7 en 25/Ö.
Op 17 Juni kwam op enkele plaatsen aanzienlijke aantasting van slaap
ziekte voor en reeds wat meeldauw. Chlorose kwam zowel in de proef als
daarbuiten voor. Op 1 Juli was vooral big de Victory de chlorose toe
genomen. Gouden Ster daarentegen was bijna groen. Controle hiervan
vertoonde meer chlorose. Op 22 Juli was een gedeelte van het warenhuis
achter in groei t.g.v. slaapziekte, ook trad veel meeldauw op; als
gevolg hiervan waren geen verschillen waar te nemen.
Na deze datum is het gewas nog minder geworden en was het ten enenmale
onmogelijk een indruk fran de bladkleur te krijgen door de ernstige
meeldauw aantasting.
Conclusie: Als gevolg van de slaapziekte-en meeldauwaantasting was dit
gewas zeer moeilijk te beoordelen, er wwrden dan ook geen verschillen
van enige betekenis geconstateerd.

-20«
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S.v. Holstein^

Noordweg 49,

Wateringen»
Tuin: idem

Prèefschets.
In een koud warenhuis werd een kap bemest met 12f-10-+lÖ

sporenelementen.

De rest van het warenhuis werd met nofcmale 12+10410 bemest. Het betreft
tomaten var: Victory.Half Maart, werden tomaten gepoot na de andijvie.
Begin lugustus werden chrysanten gepoot. Het is een kleigrond, bemest
volgens advies vermeld op Bijlage XIII.
Resmltaat: Bij waarnemingen op 10/6, 24/^6 en 3/7 kwamen geen verschillen
van betekenis haar voren. Op 24 Juni bleek het gewas plotseling zeer
ernstig door meeldauw te zijn aangetast, waardoor waarnemingen zeer
werden bemoeilijkt. Zowel bi$ 12+10+10 als bij 12*10*10 -f sp. trad
chlorose op in de koppen van de planten; het was echter niet mogelijk
verschillen te constateren.. Ook kwam geen verschil voor in bloemrui
of zetting. Op 3 Ju}.i was de meeldauw aantasting zo hevig dat verder
geen oordeel kon worden gevoumd. De groei van de chrysanten die erna ge*
poot werden was zeer goed, en de bladkleur groen ook hierin kwamen
geen verschillen tot uiting. Bij het snijden was ook geen afwijking
in de bloemkleur te zien.
Conclusie: Er was geen verschil merkbaar tussen de bemesting met gewone
12-H0+1Ô en die met 12+10+-1Ö -f sp,elementen. Bovendien werden door de
zware meeldauw aantasting de waarnemingen bij de tomaten sterk bemoei
lijkt. Bij de chrysanten kwam in het geheel geen geelkleuting voor#

-29*-
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N.Struik

Nieuwe Tuinen 1

De Lier

Proefopzet:
Van 8 rijen witte komkommers werden de eerste drie bemest met
12+10-flÖ •!> sporenelementen. De komkommers var:Witte Bruid werden
bt-oi!

begin Mei gepoot. Er werd slechts weinig te«mest in de rijen gezet.
Het betreft een matig zware zavelgrond. De bemesting werd over de
uitgestoken vaaren gestrooid. Behalve 2 kg. 12+10+10 (zowel met als
z^-onder sporenelementen) werd geen bemesting toegediend. Eenmaal
in de 2 â 3 jaar wordt dommest door de grond gewerkt. Dit perceel
ligt slechts 50 cm. uit het water.
Resultaat: Het gewas werd gecontroleerd op 15/6, 29/6, 7/7 en 29/7*
Over het algemeen traden bij de rail de meeste gebreksverschijnselen
op. Ook kwamen verspreid over de rijen planten voor die geelkleuring
vertoonden. Op 26 Juli traden duidelijke symptomen van fùsarium op.
Op 7 Juli begonnen de eerste 3 rijen een mindere stand te vertonen.
Vanaf de

tot de laatste tij werd de stand steeds beter. Op 29 Juli

waren vele planten door 'Fusarium afgestorven en was het niet langer
mogelijk uit de stand van het gewas gevolgtrekkingen te maken.
Conclusie: Blijkbaar komen in de grond,waarop dit gwas groeide,plaat
selijk vrij grote verschillen voor.
H^ierdoor was het zeer moeilijk de werking van de sporenelementen mest
stof te bepalen, hierbij komt bovendien dat de drie rijen die met
12fl0flÖ werden bemest naast elkaar lagen, terwijl het voor een goede
contrôle noodzakelijk is dat de rijen over het perceel verspreid
liggen.
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J.v.d.Plas

Leeweg 22

Maasdijk
Tuin t.o. het huis

Proefschets:
Van een perceel koude grond werd een strook aan één zijde bemest met
12+10+10 4 sporenelementen. Een tweemal zo groot gedeelte wrnaast
werd met normale 12+10+10 bemest. Aan de andere zijde was eveneens
een klein gedeelte met normale 12+10-j.lÖ bemest. De kunstmest is in
de stuk gezaaid. Op het gedeelte met sporenelementen en het kleine
stukje ernaast werd bloemkool var: Aristo van Rijk Zwaan gepoot.
Op de normale 12+10+lÊjtde ene helft* Albino en de andere helft Vede
Slez, zodat deae percelen slecht met elkaar vergelijkbaar waren.
Het is een zavelgrond. Bemest volgens advies in bijlage XIV. Er is
echter met een g kg. Kàlksalpeter bijgemest. Na de bloemkool werd
half Aug. andijvie gepoot. Begin Nov. werd de andijvie onder glas
gelegd.
Resultaat ; De bloemkool werd gecontroleerd op 12 Juni. Er was téen
reeds een gedeelte van de Aristo gehakt. De andere variëteiten waren
beduidend later. Het ernaast gelegen kleine stukje dat vergelijkbaar
was, was hevig aangetast door klemharten. Terwijl de behandwling
volkomen gelijk was kwamen nagenoeg geen klemharten voor, in de ïmfa
met sporenelementen bemeste kool. De andijvie die gecontroleerd werd
op 17/9, 2/10, 6/11 en 2/12 groeide op het met sporenelementen bemeste
gedeelte minder goed dan op de controle. Ook kwam daar meer geel blad
in de' planten voor.
Conclusie: Voor de afwijking in de bloemkool op het kleine perceel is g
geen verklaring te vinden, met het grote perceel was vergelijking niet
mogelijk door verschil in variëteit. De andijvie was op de sporen»
elementen bemesting zelfd minder goed. Hier speelt waarschijnlijk
de invloed van de gronci een rol.
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A. Voskamp

Opstalweg 37

Naaldwijk

Een perceel open grond groot 70 rr2 werd in 7 stroken verdeeld
van ieder 1 rr breed en 10 rr lang, die achtereenvolgens werden
bemest met: a) enkelvoudige meststoffen
b) normale 12<#104lÖ
c) 12-flO'+l8 f sporenelementen
Dit werd eenmaal herhaald. De zevende strook werd met enkel
voudige meststoffen bemest» Het is een lichte zavelgrond die
volgens het advies van bijlage XV is bemest. Omgerekend in % zijn
deze behandelingen niet geheel gelijkwaardig. De bemesting werd
ondergespit. Er werd begin Maart bloemkool gepoot var: Aristo.
Ze werden na het uitplanten bespoten met molybdeen.
Resultaat: De bloemkool werd tweemaal gecontroleerd n.l. op 6
en 15 Juni. Op 6 Juni was reeds een gedeelte van de kool geoogst.
W

Er kwamen echter,waarschijnlijk mede door de molybdeen bespuiting,
geen klemharten voor en" ook waterziek werd niet geconstateerd.
Br waren e chter in de beide stroken die met sporenelementen werden
bemest veel minder kolen gehakt. Dit was waarschijnlijk veroorzaakt
door een iets betere groei. Het gewas vertoonde n.l. het begin
van stikstof gebrek en daar geen organische mest was gebruikt is
de kool t.g.v. de sporenelementen bemesting iets beter doorgegroeid
en daardoor enige dagen later.

«32-
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Op 15 Juni was de kool bijna geheel geoogst,op de beide stroken
stonden echter nog enkele planten.
Na de kool werd direct prei gepoot, die gecontroleerd werd op
20 Aug., 25 Sept, 19 Nov.'53 en 14 Jan.'54«
De prei groeide goed en was mooi groen van kleur.
De stand was gedurende de gehele groeiperiode ongelijk.
Na de vorst kwamen op 14 Jan. ook enkele gele plekken voor. Alles
was echter onregelmatig zodat geen invloed van de bemesting meer
kon worden bespeurd,

nr\d

Conclusie: De kool bleek op de gegeven bemesting maar/zonder ffi
gebrek geoogst te kunnen worden. Door toediening van sporenelementen
was de groei echter iets beter, waardoor de kool pas enkele dagen
later kon worden geoogst. Aan de prei was niets te bemerken dat zou
wijzen op de werkzaamheid van 12+10-+18 * sporenelementen.
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-33C.J. van Ruyven

2trijp 9

Rijswijk Tuin: idem

Proefopzet:
Van een perceel koude grond (50 rr2) werd de ene helft bemest met
12410+1Ö 4 sporenelementen en de andere helft met normale 124104-10
als controle. Hierop werd bloemkool gepoot var: Alpha. Het is een
zeer oude tuin van oorsprong kleigrond, maar door de jarenlange
bewwrking met organische mest tamelijk humeus geworden. Zie bijlage
XVI» De bemesting bestond per rr^ uit 2 kg. 12+10+1Ö 4 sporenelemen
ten. Het contr.perceel werd bemest met 2 kg. 12-t-104l5 f i kg. Pat.fc.
zodat de hoeveelheid JÇali, wel gelijk is maar per rr

is nu 2$ gr.

zuiver MgO gegeven. Organische mest werd niet gegeven. Tussen de
bloemkool waren suikerbieten gezaaid.
Resultaat op 10/6, 17/6, 2b/6, l/7, 21/7, 27/3 en 10/9 werden
e.e.fs

waarnemingen verricht,op de «este controledatum was de eerste bloem
kool reeds gehakt. De stand was zeer ongelijk doordat op het perceel
het voorgaande jaar twee kadsen hadden gestaan. Op de gedeelten
die tussen de kassen gelegen hadden was het gewas slecht, n.l. geel
door stikstofgebrek. Waterziek kwam practisch niet voor. Wel wat
rottende hartblaadjes maar verschillen traden niet op.
Chlorose kwam over beide percelen in geringe mate voor. Ook de sui
kerbieten werden gecontroleerd. Dit gewas ontwikkelde zich goed.
Wel kwam over het gehele perceel geelkleuring voor. Het gewas groei
de het beste op het gedeelte dat bemest was met 12fl04l5 f Pat.JU
De planten waren hier iets groter. Verschillen in geelkleuring
kwamen echter niet voor.
Conclusie: Deze grond is vrij veel met organische mest behandeld,
bovendien is de vergelijking tussen 12+10-/-13 f sporenelementen en
12+1041$ -f Pat.fr. niet geheel juist wat de hoeveelheid MgO betreft»
-34»
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De bemesting met 12+10410 f sp. gaf in elk geval geen beter resultaat
dan 12+10-fl5 f Pat.jCali,

W. van Vliet

Naaldwijkseweg 1

's-Gravenzande
Tuin: Oude Land.

Proefopzet:
Van een perceel koude grond (40 rr2) werd de ene helft taemest met
12410-+1Ö

sporenelementen en de andere helft met normale 12+10-fiÖ.

Er werd bloemkool gepoot en daarna werden eind Juni stambonen
var: Furore gelegd. Het is een zware zavelgrond zie bijlage XVII.
O
De bemesting bestond per rr uit: 2 kg. 12fl0-flÖ (zowel met als
zonder sporenelementen) Er werd geen organische bemesting gegeven.
De bloemkool is twee maal bijgemest met iU k.CU. /W
Resultaat: De bloemkool werd half Juni geoogst en hierin waren geen
verschillen zichtbaar. De bonen werden gecontroleerd op 30 Juli en
25 Aug. De groei was toen goed en de bladkleur was groen. Er kwam geen
chlorose voor en ook met oogsten zijn geen verschillen bemerkt.
Conclusie: De sporenelementen bemesting heeft hier geen effect ondanks
het feit éat slechts met 2 kg. 12-flO+lÖ is bemest, en geen organische
bemesting werd toegediend.. Het humusgloeiverl#£s van deze grond is
echter vrij hoog.
«»3 5***
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A.de Haan.

Naaldwijkseweg 195

's-Gravenzande
Tuin: idem

Proefopzet:
Een perceel koude grond groot 25 rr2 werd bemest met 2 kg, 12+1041$
t sporenelementen. Aan beide zijden lag een evengroot perceel voor
controle. Begin Maart werd bloemkool(MèchèLse) gepoot. Half Juni
werden stambonen {dubbele zonder draaeufV^iet is een zavelgrond
(Zie bijlage XVIII) De bemesting per rr2 bestond uit bovengenoemde
hoeveelheden 12+10+10 + sporenelementen. De controle vakken

werden

met normale 12+10+1$ bemest. Tussen de bloemkool en de stambonen
werd geen bemesting toegediend. Organische mest werd niet gegeven,
omdat voorgaande jaren een warenhuis op dit perceel heeft gestaan,
hierin werd vrij regelmatig met organisch materiaal bemest.
Resultaat: Bij de eerste waarneming op 16 Juli was de kool op
enkele planten na geoogst. Volgens kweker was de kwaliteit uit
stekend. Waterziek kwam niet voor en verschillen tussen de vakken
met 12+10-flÖ f sporenelementen en de normale 12+10+10 waren niet
te constateren. De verschillende vakken werden apart gehakt en door
de kweker persoonlijk gesorteerd.
De stambonen werden gecontroleerd op 17/Ö, li/9 en 2/10. Op 4 Aug.
traden voor het eerst gebreksverschijnselen op, en ook bij de
«»36-
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volgende waarnemingen bleek geelkleuring voor te komen.
Het vak dat met de 12^-lO+lg f sporenelementen was bemest ver
toonde steeds een betere stand. In beide controle vakken kwam n.l.
een groot gedeelte van de planten achter in groei. De gebreksver#
schijnselen traden echter nagenoeg even sterk op in het met
sporenelementen bemeste vak.
Conclusie: In de bloemkool kwamen geeh verschillen voor. Bij de
bonen bleken de controlevakken echter iets minder te groeien.
In het optreden van de geelkleuring kwamen echter geen verschillen
voor. Het is mogelijk dat de betere groei veroorzaakt is door de
bemesting met 12+-10-|-lâ + sporenelementen. Het effect is echter
gering.
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1-37-

Gebr, D. & P. van Ahtwerpen

Wegje 15
Monster
Tuin: idem

Proefopzet
Een perceel koude grond werd gedeeltelijk met 12+10-flÖ * sporen
elementen bemest. Een ander gedeelte werd met normale 12+10+1Ö
«
bemest voor eontrole.^gio oohot'o). Begin Maart werd bloemkool gepoot
die echter niet is gecontroleerd. Half Juni werden stambonen gelegd,
(dubbele zonder draad). Het is een zavelgrond, zie bijlage XIX)
O
De bemesting bestond per rr uit 3 kg. 12+10+10 (zowel met als zonder
sporenelementen) Organische mest werd niet gegeven. Na de kool werd
niet bemest. Op dit perceel werden vorig jaar gladiolen geteeld.
Resultaat: De bonen werden gecontroleerd op 30/7, 25/0, 1^/9 en 2/10.
In het begin van de groeiperiode trad reeds een vrij sterke virus«-»
aantasting op. Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk het gevolg van het
feit dat vorig jaar gladiolen op dit perceel werden geteeld + 10$
t

van de planten vertoonde topnecrose». Op 14 Sept. en 2 Oct. was het
ene gedeelte dat met sporenelementen was bemest minder in groei
dan het controlevak. Het andere vak was daaraan gelijk» Geelkleuring
trad weinig op. Br kwam veel necrose voor.
Conclusie: De bonen bemest met sporenelementen vertoonden een slech
tere stand dan de met normale 12flO-flÖ bemeste bonen. Een gift van
3 kg. 12+10+1Ö per rr2 i£ hoog zodat betrekkelijk grote hoeveelheden
sporenelementen zijn toegediend echter althans voor de bonen zonder
nuttig of nadelig effect.

3d-
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N.Str^: N.Tuaen 1 De Lier

Tuin: idem

Proefopzet:
Van 5 rijen bonen onder glas werden er 2 bemest met 12+10+10 4» sp.
en 3 andere met normale 12+10+10 (beide 1^ kg. per rr2)
Rij 1 en de voorkant van rij 2 waren dubbelewitte zonder draad.
De achterkant van rij 2 en rij 3j 4 en 5 Furore van Rijk Zwaan,
Het is een zware zavelgrond. Er vond behaltee met 124-10+1

geen be~

mesting plaats. Twee jaar,tevoren was voor de laatste maal organisch
materiaal in de vorm vam dommest toegepast. Begin Mei zijn de bonen
gelicht.
Resultaat: Het gewas werd gecontroleerd op 15/6, 29/6, 7/7 en 29/7»
Alleen de achterkant van rij 2 was met rij 3, & en 5 te vergelijken
omdat het andere gedeelte beplant was met dubbele 2/d. Steeds bleek
de bladstand van rij 2 beter. De .gtand was aflopend van 2 naar 5»
Deze verschillen waren echter klein. Er trad weinig chlorose op.
De bladstand was tengevolge van het slechte weer zeer matig.
Conclusie.

Waarschijnlijk door verschillen in de grond liep de stand

van het gewas af van rij 2 naar 5. Wanneer ér uitwerking van de bemes
ting met sporenelementen zou zijn geweest zou er verschil tussen de
achterkant van rij 2 en de voorkant van rij 3 moeten zijn geweest.

-39-

H»A. v.Holstein

Monstérse Vaart 2

Proefopzet:

1 s-Gravenzande

Tuin: idem

Een perceel koude grond van + 60 rr^ werd in 6 stukken verdeeld, die om
de andere ipet 12+10+18 met en zonder sporenelementen werden bemest.
Op de ene helft werd begin April Andijvie gepoot, óp de andere helft een
maand later eveneens andijvie, In het eerste geval werd deze in Juli
vervangen door prei en in het tweede geval door stambonen (dubbele zonder
draad). Het percëel ligt tussen twee sloten en is in het midden veel
hoger dan aan beide zijden, waar het n.l. slechts 30 em. uit het water
ligt. Het is zavelgrond die volgens advies van bijlage XX is bemest.
Resultaat: De andijvie werd gecontroleerd op 17 JuM.. De planten' midden
op het perceel waren geler dan die bij de sloot. Bp 1 Juli was de toestand
juist andersom. Vermoedelijk door storingen in de waterhuishouding.
De prei die er na gepoot werd was bij de waarnemingen op 25/Ö, 25/9, 9/10
en 11/12 gelijk in stand. De stambonen werden zeer sterk door virus aange
tast en stonden overal even slecht.
Conclusie: De verschillen die in het gewas voorkwamen zijn waarschijnlijk
meer het gevolg van een slechte waterxfcaHii huishouding in deze grond
dan van verschillen in de bemesting. 5?an verbetering door de bemesting
met sporenelemeneten kon dan ook niet worden gesproken.

J.C. Hendriks

Maasdijk

125

1s-Gravenzande

Proefschets:
Van een perceel groot 10 rr

Tuin: idem
werd de ene helft bemest met 2\ kg.

12+10+18 4 sporenelementen en de andere helft met normale 12+10+18#
Langs de strook die met sporenelementen was bemest stond op 4 75 cm,
afstand aan de zonzijde een rij populieren & 5 m. hoog. Begin Mei werd
andijvie (No.5) gepoot. Na de oogst hiervan werd begin Juli prei ge
poot. De andijvie is eenmaal bijgemest met K.Â.S. Het is een lichte
zavelgrond die & 1 m. uit het water ligt. Zie bijlage XXI.
Resultaat: Op 12 Juni was de stand van de andijvie gèed. Er kwamen
wel lichtere bladeren in het gewas voor, maar hierin waren geen ver»«
schillen. Ook bij he"è oogsten werden geen verschillen waargenomen. De
prei werd gecontroleerd op 17/8, 4/9, 21/9 en 2/10, 19/H en 11/12.
De prei langs de populieren groeide langzamer maar was op 11 Dec.
groener van kleur dan de controle. De prei van de controle was echter
aanmerkelijk zwaarder gegroeid. De verschillen gingen geleidelijk in
elkaar over.
Conclusie; Bij de andijvie waren geen verschillen merkbaar.
Dat de prei, gegroeid op bemesting met sporenelementen,groener was
werd veroorzaakt door de langzamere groei als gevolg van de beschaduwin,
door de populieren. Er kan niet van een merkbaar effect van de sporen
elementenbemesting worden gesproken.

-k%-

A.J. Knoppert

Nieuweweg 16

Honselersdijk

Van een perceel werd een strook van 1 roe breed bemest met 12+10*10
•f sporenelementen. Het overige gedeelte werd met normale 12+10+10
bemest. In Maart werd bloemkool gepoot, die echter niet gecontro*
leerd is en in Juni werd prei gepoot. Het is een zavelgrond bemest
volgens advies, zie bijlage XXII. De bemesting werd ondergespit.
Resultaat: De prei werd gecontroleerd op 27/Ö, 25/9, 19/H en 14/l'54
De stand van de prei was goed en egaal en de kleur mooi groen, maar
er waren geen verschillen.
Conclusie, Op dit bedijf werd geen verbetering geconstateerd. Er
was niet het minste verschil tussen de beide bemestingen.
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W.A. Doorduyn. Willem de Zwijgerstraat 10 Maasdijk
Tuin: Rijksweg 20a
Proefopzet.
Van een complex meloenen rijen werd de voorkant van rij 1 bemest met
l| kg. 12+10+10 ï sporenelementen. De achterkant met mengsel van andere
meststoffen. De voorkant van rij 2 eveneens met 12+10410 4- sporenelement
ten(l| kg. per rr ). De achterkant van de tweede rij werd bemest met
lè kg» normale 12+-10+1Ö. De voorkant van rij 3 weer met een meststoffen
mengsel. De achterkant van rij 3 werd bemest met normale 12+10+1Ö. Rij 1
en 2 zijn tevens bemest met 1 wagen rotte mest/rr^ De overige rijen met
abatoil? mest. Het geheel is ondergespit. Gewas muftjmeloenen half Mei
gepoot. Het betreft lichte kleigrond, van goede structuur.
Resultaat: Het gewas werd gecontroleerd op 30/6, 22/7 en 20/Ö« Op 30 Juni
waren rij 1 en 2 wat forser gegroeid. De groei was over *t algemeen goed.
en het blad groen. Verschillen traden niet op. Op 22/7 begon Ftisarum op
te treden, waardoor de beoordeling bemoeilijkt werd. De achterkant van
rij 3 w'as gezonder. Op 20 Augustus waren de meloenen reeds zodanig door
Flisarium aangetast dat beoordeling van de bladstand zinloos was.
Conclusie: Door het optreden van Fiisarium in de meloenen was het niet
mogelijk een goede indruk van de stand van het gewas te krijgen. Voordat
Ftisarium optrad was er geen verschil in het voordeel van de een of
andere bemesting te constateren»

"bjfr"

W. de Bruin

Groeneweg 20

's-Gravenzande.
Tuin: idem

Proefopzet
Van een perceel(50 rr2) koude grond werd de ene helft met 2 kg. 12+10+1$
4- sporenelementen per rr 2 bemest, de andere helft met 2 kg. normale
12*10+10, als controle. Half Mei werden chrysanten var: Chatsworth ge
poot. Het is een zavelgrond (zie bijlage XXIII)» Er werd geen organische
mest toegediend.
Resultaat:
Bij geen van de waarnemingen die verricht werden (n»l. op 23/6, 20/âg
2/9 en 21/9) waren er verschillen te constateren. Het gewas groeide
over het gehele perceel wat gedrongen op. De bladkleur was hard groen
en ook in de kleur van de bloemen waren geen verschillen te zien»
Conclusie; Ondanks het feit dat geen organsiche bemesting plaats vond,
kwaäen er geen verschillen voor tussen het met 12fl0+l$ 4- sporenelementen
bemeste gedeelte en het gedeelte bemest met normale 12+10*10.

-4$^*

A, Camferman

Julianastraat 33

Naaldwijk
Tuin: Botteitslaan,

Proefopzet:
In een stookkas werden 3 poten in het midden van de kas bemest met
2 kg. 12+10+10 + sporenelementen. Gewas: Druiven var: Emyl Royal.
Het overige gedeelte van de kas is met 2 kg. normale 12+10flÖ bemest.
Er werd geen organische mest gegeven.
Resultaat: Bij controle op 3/7 en 20/Ö kwamen geen verschillen naar
voren. De blad®l*aif& was goed groen. Wel kwam aan êln eind van de kas
verblinding voor. Deze werd van voor naar achter minder ernstig en er
was geen beïnvloeding

door de sporenelementen bemesting merkbaar. De

vruchtbaarheid was goed. De druiven zijn bijgemest met 1 kg, KN03 per
rr2• Het betreft een middelzware zavelgrond die in uitstekende staat
verkeert.
Conclusie. Doordat de bomen van nature g®ed groeien en de bladstand
uitstekend is fn de grond dus waarschijnlijk voldoende sporenelementen
bevat kan men niet spreken van verbetering van het gewas, veroorzaakt
door de bemesting van 12+-10-flÖ 4- sporenelementen. Bovendien is het
de vraag of druiven reeds na een jaar merkbaar zullen reageren.

mm

W»A. Doorduyn«

W. de Zwijgerstr. 10

Maasdijk
Tuin: Rijksweg 20a

Proefopzet
Van een perceel appels in tafelsysteem werden naast elkaar
1 tafel Jonathan en 1 tafel Géiden Delicious bemest met 12-10-10
* sporenelementen. Aan weerszijden voor controle eveneens 1 tafel
Jonathan en 1 tafel Golden Delicious. Het is een zware zavelgrond
2

(zie bijlage XXIV). De bemesting per rr bestond ui 2 kg.12410+10
(zowel met als zonder sporenelementen)
|
kg. Jïuper en 3/4 MgS04»
De bemesting is ingefraisd. Voorgaande jaren trad steeds chlorose
op.
Resultaat: Bij alle waarnemingen (n.l. op 15/6, 30/6, 22/7, 20/Ö
,
kla-uf
en 19/9) bleek de blada^osrel van de bomen uitstekend groen te zijn
en waren absoluut geen verschillen te constateren tussen de tafels
die wel, en de tafels die niet met sporenelementen waren bemest.
De vruchtbaarheid was ook buitengewoon goed.
Conclusie. Deze grond verkeert blijkbaar in een dermate goede
toestand dat ook zonder sporenelementen bemesting de bomen zich
uitstekend ontwikkelen. Bovendien is het de vraag of bomen reeds
in het eerste jaar kunnen reageren.
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L.J. Struik

Dwarskade 9

Nootdorp
Tuin: idem

Pfoefopzet:
Van een complex komkommer rijen werd 1 rij na de slil/()emest met
2 kg. 12+10+18 f sporenelementen per rr^.

Een andere rij werd

met 2 kg. normale 12+10+18 bemest.
De kwaliteit van de sla in deze twee rijen was gelijk. Begin April
werden de komkommers gepoot. Het is een opdrachtige veengrond
(zie bijlage 25). Als bemesting voor de sla werd per rr

gegeveh:

1 kg. bloedmeel + 1 kg. 12+10+18. Na de sla werden voor de komkommers
bovengenoemde hoeveelheden 12+10+18 (zowel met als zonder sporen
elementen gegeven.
Resultaat: Het gewas werd gecontroleerd op 3/6, 10/6, 29/6, 28/7»
20/8 en 4/9« Op 29 Juni en 28 Juli was de proefrij iets beter in
groei. In de controle rij trad enigszins chlorose op. Bij latere
waarnemingen was de stand van de rij die bemest was met 12+10+18
* sporenelementen minder. Er trad meer bladvuur op en de planten
groeiden minder. Ook trad iets chlorose op. De platen in de controlerij groeiden iets beter. Er trad eveneens iets chlorose op.
Conclusie: De grond bevat veel organisch materiaal en daardoor waar
schijnlijk een voldoende hoeveelheid sporenelementen. De bemesting
met 12+10+18 met sporenelementen gaf geen verschillen te zien die
er op wezen dat deze bemesting voordelen biedt.
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A. de Vette

Groeneweg 2

Kethel
Tuin: idem

Proefopzet:
Van 2 rijen komkommers in een complex komkommerrijen werd er één
bemest met 12+10418 * sporenelementen. De andere met normale 12flO-flÖ
als contrôle. De komkommers werden half April gepoot. Het is een opoo

drachtige veengrond. Als bemesting over de uitgespitte ve*r werd per
12 ramen li kg. 12+10+1$ zowel met als zonder sporenelementen gegeven^
O
en 2 maal bijgemest|
met
kg. Zw.Amm/rr . Als organische mest wordt
op

cL' è

bedrijf ongeveer eenmaal in de drie jaren dommest door de grond

gewerkt.
Resultaat: Het gewas werd gecontroleerd op 9/6, 19/6', 4/7, 24/7, 20/8
en 11/9. Bij de waarnemingen op 19/6 en 4/7/ was de stand van de rij die
met sporenelementen was bemest minder. Dit werd veroorzaakt door luis
en spuitaantasting, waarbij ook virus optrad. In de controle rij kwam
toen wel iets chlorose voor. Later werd de proefrij weer beter maar
op 11 Sept. was van de controle rij de stand minder n.l. meer dode
planten en minder groei; chlorose kwam echter niet voor.
Conclusie: Daar eerst de controle rij een betere stand vertoonde en
pas op het einde van het seizoen de proef rij in stand beter werd, kan
niet geconcludeerd worden dat de sporenelementen bemesting hier effect
heeft gehad op deze veengrond.

/

F.D. van de Dool

Bermweg 95

Capelle a/d IJsel
Tuin: idem

Proefopzet

Van een perceel koude grond groot 30 rr werd de ene helf£ met l| kg.
12410-tlÖ f sp#elementen bemest de andere helft met ij kg. normale
12410*10/rr . Begin Maart werden pronkbonen tussen bloemkool gelegd.
Het is een veengrond. De fihemische samenstelling is als volgt:
Humus 55.4% CaC03 0.22
N 11.2 P,&3 k|l6.9

IxH

4*9

Mg^ 24O

NaCl* 0.029 Gloeirest 0.3&

Mn

30.6

Fe 65.6

Al,0.00.

Als bemesting werd per rr^ gegeven: 2.5 kg iandbouwpoederkalkj 5 kg.
Magnesiakalkmergel, 100 kg. kippenmest en bovengenoemde hoeveelheid
12410+1Ö.
Resultaten: De bloemkool werd op 11/6 en 27/6 gecontroleerd.
Er was toen reeds een gedeelte van de kool gehakt. De bladkleur was
lichtgroen. De kwaliteit van de kool was ^uitstekend. Volgens de kweker
kwam bij het hakken geen waterziek voor en evenmin kwamen er merkbare
verschillen voor in sortering tussen de kool die met sporenelementen
was bemest en tussen de kool bemest met normale 12-*10+1Ö. Het gewas
pronkbonen werd gecontroleerd op 24/7, 19/8 en 11/9« Het gewas groeide
p

zeer snel. De bladklwur was goed groen en de vruchtbaarheid uitstekend.
Er kwamen echter evenmin verschillen voor tussen de bemesting met
12+10-flÖ 4> sporenelementen en normale 12+10+10.
Conclusie: Het is een humeuze gronßl die waarschijnlijk van nature reeds
een voldoende hoeveelheid sporenelementen bevat. Bovendien werd met
kippenmest bemest, zodat op deze grond die reeds voldoende sporenele
menten bevatte, en een extra bemesting hiermee weliswaar geen schade
veroorzaakt®maar evenmin verbetering te zien gaf.
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F.D. v.d. Dool

Bermweg 95

Capelle a/d IJssel.
Tuin: idem

Proefopzet î
Een perceel koude grond werd in drie gelijke vakken verdeeld. Het
middelste vak yerd bemest met 12+iO+lÖ f sporenelementen. De beide
andere stroken werden bemest ipet normale 12+10+10.
Begin Mei werd peen var: A'damsche bak gezaaid. Het is een opdrachtige
veengrond, waarvan de Êhemische samengiBxkxK^stelling als volgt is:
Humus 50.3 CaC03 0.22yS# 5.4 NaCl 0.019 Gleeirest 0.37 N 11.2 f 0.9
K 13.5 Mg 260 Mangaan 10.Ö Fe 41.2 Al.0.00. Als bemesting per rr^
werdt gegeven 3 kg. Kalkmergel 1 kg. Thomasslakkenmeel en lj kg. 12+10+1S
(zowel met als zonder sporenelementen)
Resultaten: Het gewas werd gecontroleerd op 11/6, 27/6 en un7. De
peen groeide in het begin zeer goed en het blad was uitstekend groen.
Op 24 Juli bleek de peen echter totaal vervüid te zijn, zodat geen verde
re waarnemingen konden worden verricht.
Conclusie:

In het begin traden geen verschillen op en later was het

niet mogelijk de verschillende vakjes nauwkeurig met elkaar te verge«
lijken zodat geen conclusie kan worden getrokken.

«51-
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C. Meeuwisse

Dwarskade 10

Nootdorp

Tuin: idem

Proefopzet:
Op dit bedrijf werden 4 koude rijen om de andere met 12+lOflÖ 4- sp»
en es» met normale 12+10+10 bemest. De rijen werden beplant met andijvie
Na de andijvie werd het glas £ begin April op de komkommers gelegd

ie

en werden opn«.uw 2 rijen andijvie gepoot, in de andere 2 rijen werd
spinazie gezaaid.

N
De spinazie werd weer gevolgd door spinazie.Het is een veengrond.
Volgens advies bemest (zie bijlage XXVI). Na de glasandijvie werd 1 kg.
K.A.S. per rr2 gegeven. Eenmaal per 2 jaar wordt dommest door de grond
gewerkt.
Resultaat: Controles werden uitgevoerd op 15/5, 10/6, 29/6, 9/7 en 2Ö/7.
De glasandijvie Vertoonde geen verschil in stand en ook met oogsten kon
men geen verschillen constateren. De kwaliteit was uitstekend. Eind
Juni werd de spinazie geoogst. Jàe stand

kxaaa

hiervan was goed maar

verschillen tussen de rijen^ gemest met 12+10+10 4 sp# en normale 12^10+j
traden niet op. Half Juli werd de andijvie (nateelt) geoogst en ook
hierin kwam geen verschil voor. Op 20 Juli werd de tweede teelt
spinazie geoogst, waarin evenmin verschil was te constateren. De kwali
teit was goed.
Conclusie: Hier bleek de 12+10+10 met sporenelementen in geen enkel
opzicht verbetering te veroorzaken. Dit is echter vermoedelijk te ver
klaren uit het feit dat deze grond van nature veel organisch materiaal
bevat^ en er bovendien nog om het andere jaar dommest doorheen gewerkt
wordt.

-5a.
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L.J. Struik

Dwarskade 9

Nootdorp
Tuin: idem

Proefopzet:
Van een perceel koude grond werd de helft bemest met 12+10+1$ +
sporenelementen en de andere helft met normale 12+10+lâ als controle.
Op deze grond werden in October 1952 2 koude bakken aangelegd en
hierin werd half Oct. andijvie gepoot, waarvan 1 bak rrj<et sporenele
menten was bemest. Het is een veengroné met een vrij hoge pH, De
bemesting per rr2 bestond uit: 2 kg. 12+10+1Ö?(gedeeltelijk met en
gedeeltelijk zonder sporenelementen),Er werd veel dommest door de
MçjÇifx

grond gewerkt. De andijvie werd gelicht en togen 1 Juni geoogst.
Daarna werd 1 kg. &, amm. gegeven era werden pronkbonen gepoot.
Resultaat: In de stand van de andijvie kwamen vrij grote verschillen
voor. De met sporenelementen bemeste rij lag iets lager en had daar
door waarschijnlijk wateroverlast, de planten waren geler en minder
gegroeid dan op de controle rij. Half Juni werden de pronkbonen ge
poot. Dit gewas groeide zeer gelijkmatig ook was de bladkleur goed
groen. Bij alle waarnemingen n.l. op 2Ö/7, 20/Ö, 4/9 en 21/9 bleek
het gewas groen te zijn zonder dat verschillen tussen de bemesting
met 12+10+10 4 sp. en normale 12+10+10 waarneembaar waren.
Conclusie: De slechte stand van de andijvie werd veroorzaakt door
de hoge grondwaterstand, zodat hierbij geen vergelijking kon worden
getrokken tussen sporenelementen-bemesting en controle.
De pron&onen groeiden zeer gelijkmatig op, zodat hier niet van enig
effect van genoemde bemesting kan worden gesproken.

-53»
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Abr. Thierry

Veurse Achterweg 105

Proefopzet ;

L'dam
Tuin: idem

Van een perceel koude grond (15 rr2) werd in Mei de ene helft
bemest met 12+10+18 f sp. en de andere helft met normale 12+10+1$.
1 Juni werd hierop spinazie gezaaid. Na de spinazie werd bleekselderij gepoot. Het is een zanderige veengrond» Per rr2• werd
1 kg. 12+10+10 gegeven (zowel met als zonder sporenelementen).
Organische mest werd niet toegediend.
Resultaat: De spinazie groeide snel en goed &p, de bladkleur was
uitstekend. Bij het oogsten w$s het niet mogelijk verschillen
te constateren. De bleekselderij vormde eveneens een buitengewoon
zwaar gewas, dat vanaf het begin van de groeiperiode de juiste
kleur vertoonde.Qok hierin werden bij het oogsten geen verschillen
geconstateerd tussen de bemesting met 12+10+1$ + sporenelementen
en de normale 12+lOflÖ.

en t-s

Conclusie: Deze grond bevat vrij veel humusv^an goede samenstelling
en waarschijnlijk is een voldoende hoeveelheid sporenelementen
aanwezig. De bemesting met sporenelementen had geen effect.

-#•

Samenvatting van de bereikte resultaten.
In totaal zijn 41 proeven genomen op 31 bedrijven. Slechts 2 van
deze proeven hadden betrekking op fruit n.l. appels en druiven.
Bij slechts 12$ van het aantal proeven kon van enige verbetering
worden gesproken. In tabel 1 wordt een samenvatting gegeven van de
resultaten. De bedrijven zijn gerangschikt naar de grondsoort.
Het sporenelementen^Voi^^l^jncol is blijkbaar niet gemakkelijk in
staat om invloed uit te oefenen op de bladkleur, of groei van de
diverse gewassen.
Uit de gegevens in de kolom opmerkingen blijkt,dat in geen der
gevallen waar organische mest werd toegediend van enige verbetering
sprake was. Hieruit mag worden geconcludeerd^da^wanneer organische
mest wordt toegediend^er minder kans bestaat op verbetering van
kleufi

blad&feaad of groei.
Een indruk van de invloed van de grondsoort op de werking van de
sporenelementen krijgt men uit tabel 2.
Op klei- en zandgronden is iets meer resultaat bereikt dan op de
zavel- en veengronden. De proeven waren echter te ongelijk over de
verschillende grondsoorten verdeeld em dit als vaststaand feit aan te
kunnen nemen.
Wat de hoeveelheid 4- sporenelementen per rr

betgeftjblijkt uit tabel

3 dat bij grotere hoeveelheden ook verhoudingsgewijs meer resultaten
werden geboekt. Ook hier ligt de verdeling te ongelijk om een juist
beeld te krijgen.
Conclusie: De sporenelementen in de vorm en hoeveelheden als in öteze
proeven vermeld gegeven, hebben blijkbaar in onvoldoende mate invloed
op de stand en groei toan de plant^, zodat slechts bij een gering aantal
van de proeven resultaat werd verkregen.Of de betere stand in alle
gevallen door de werking van de sporenelementen is veroorzaakt j

-5f-

is niet met zekerheid vast te stellen bij gebrek aan herhalingen
in de proeven.
Op klei- en zandgronden werd verhoudingsgewijs meer resultaat
VÏ8£>7
geboekt dan op zavel- en aa»égrond. Ook bij groter hoeveelheden
12-flO-f-lÖ f sporenelementen waren de resultaten wat beter.

Naaldwijk}21 Juli 1954
de proefnemer
D.Klapwijk.

T A B E L I
Naam

Gewas

hoev. ,
ons/rr'

reactie
wel 4»
geen
4-

Grondsoort

«»

v.d.Marei

Tomaten

Ü

de Vette

Tomaten

iè

Lobker

Zaad bloemkool

2

Klei

Fransen

Bloemk.-Bieten

li

Klei

Fransen

Andijvie-Kroten lg

Klei

Klei
Klei(hum)

Zwanenburg IJssla-Bloemkool 2

Klei(hum)

foorberg

Tomaten

2

Zand

Thierry

Bloemkool-^rei

2

Zand(hum)

Boers

Aardapp.-4?onen

Bnpsboom
Thierry
Hendriks

Peen
Postelein
Pepers

Ü
2*

Zand(hum)
Zand(hum)
Zand

Voorberg

Aardapp.Tuinb.

2

Zand

Sla-Tomaten

2

4-

Zavel

v.Leeuweh .Sla-HTomaten

2

*

Zavel

de Bloois Tomaten
Enthoven
Tomaten
Zuiderwijk Tomaten

1h
ü

Baaien

Zand

2

2

Zavel
Zavel
Zavel

â.van Holstein Tomaten!
Chrys,

Ü

Zavel

N. Struik Komkommer

2

Zavel

3

' Opmerkingen

: XJ

Wel chlorose
geen verschille
Organ.mest,
geen verschili.
Betere zaadprod
versch.behand.
Koemest
geen verschille
Koemest
geen verschille
Sla «f bloemkool
betere groei
Zon- schaduwkan
serre
Organ.mest,
geen verschille
Aardapp. vorstSe»
bonen virus
Meer wortelen
Geen verschille
Groenen/plant
(meer pepers)
: Nachtvorst
Tuinbonen,geen
verschil
Meeropbrengst
tomaten
Tomaten beter«
vruchtbaarheic
Geen verschil]
Geen verschille
SlaapziektemeeIdauw
Meeldauw, Chrys
geen verschili«
Dommest, geen
vers chilien

T A B E L
(vervolg)
Naam

Gewas

v.d.Plas

Bloemk.-^ndijvie

Voskamp

Bloemk.-^rei

v.Ruyven
v.Vliet
de Haan

Bloemk.-Bieten
Bloemk.-$onen
Bloemk.-ßonen

hoev. £ ,
ons/rr
2b

reactie
wel
£
geen

Qondsoort S Opmerkingen

Zavel
Zavel

2

Zavel
Zavel
Zavel

3

Zavel

Ü

Zavel

A.V.Holstein Andijvie-$rei

2

Zavel

Hendriks

Andijvie - iprei

24

Zavel

Prei
Meloenen

2

Zavel
Zavel

Chrysanten
Druiven
Appels

2

2
2

/

v.Antwerpen Bofaen
truik N.

ë

Knoppert
(Doorduyn
de Bruin
Camferman
Doorduyn

Bonen

1J-2
i

2
2

Zavel
Zavel
Zavel
Veen

L.J. Struik Komkommers
De Vette

Komkommers

li

v.d. Dool

Bloemk.-Pronkb.

iè

v.d.Dool
Meeuwisse

Peen
Ändijvie-Spinazie

lg
1-g

L.J.Struik

Andijvie pronkb.

Thierry

Spinazie-gleekseld, 1

! Geen vers ch.
! van betekenis
: Betere groei
1bleCmk.
Geen vers ch.
: Geen versch.
i Bonen wat«**
betere groei
Veel virus
in de bonen
Dommest Cont]
; beter
Onreg^Lmatig*
wat
Andijvie geei
verschil, pre:
schaduw
Geen versch.
Rotte mest
f^usarium
Geen versch.
Geen versch.
Geen versch.

Geen versch.
Dommest
Veen
Geen regelm.
verschillen
Veen
Kippenmest
geen versch.
Veen
Veel onkruid
Veen
Dommest geen
versch.
Veen
Dommest.
: Andijvie
slechter
Veen
Dommest
(zanderig) geen versch.

T A B E L
Grondsoort

Aantal bedrijven

II

*%

6

1

1

4

17

17

7

1

1

5

14

14 72

Zavel

21

3

1 17

14

Veen

7

> Klei
Zand

!

-

7

66

4- « beter dan
controle
4- - uitslag
twijfelacht:
I « - geen verbe«
tering t.o.i
;
controle.
i

5

Ö1

- 100$ I

T A B E L
Kg. per rr2

Aaatal bedrijven | •

III

4-

2i

U
22

k

3

1

1

I

100

1

1
li

fo *

•»

1

3

-

7

93

2

16

10

9

73

2

33

-

67

X

100

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
f

Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

20/3

Bijlage I

DE HEER

C»

Zwanenburg,

Miening 14,
ZQETERWOUDE
Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v . h.

nummer

monster

•

S32ifl>

Advies:

..Humus
gloeiverl."

%
7 . 3

Naaldwijk,
*)

Ca C03

%

0 . 5 6

P H

7 . 3

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.00é

0 . 0 6

l . Ö

1 . 7

14----A-Pr.il

19.

*)

*)
Kwater

2 . 0

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

0 . 9

0 . 0

65

1 . 6

Voor Amerikaanse IJssla kan hier 2 kg. 124*10flÖ (met en zonder sporen
elementen) 4» J kg. super 4* \ kg. magnesium sulfaat worden ondergespit.
Het magnesium gehalte van de grond is n.l, ook wat te laag.
Geef later voor de nateelt bloemkool vooraf nog 3/4 kg» kalkammonsalpeter 4- 1 kg. patentkali. Met de patentkali wordt dan tevens mag
nesium toegediend.
Later de bloemkool zonodig met 1/3 kg. kalkammonsalpeter bijmesten.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle boeveelbeden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

10/ 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage II

DE HEER

M. Voorberg
Maasdijk 15,
«s-Gravenzande

Kosten Monster

Xf

=f

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

^ 5 2

A.K.

„Humus
gloeiverl."

%
4« 0

U

onkosten

Ca

co3

%

Ö . 6 0

*)
P H

7 . 6

2Q.~Maâr~t

Naaldwijk,

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.01Ö

0 . 2 Ö

6 . 5

•)

0 . 0

19

*)
K-

water

Ö.O

§3

Magne
sium

Mangaan

Uzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

do

0 . 3

150

0 . 0

Achterste kasy Ziér veel koolzure kalk aanwezig, In water oplosbaar
fosforzuur werd in deze grond, welke is bovengehaàld, niet gevonden, echter
nog wel vrij veel stikstof. Geef voor tomaten vooraf per vierkante roe 3 kg»
superfosfaat 4- i kg. zwavelzure kali en werk deze onder. Zonodig kunnen de
tomaten later als de onderste kassen goed zijn gezet, met § kg. 12fl0+lÖ
worden bijgemest.
Mocht U hier toch een proef willen nemen met 1 2 + 1 0 + 1 0 4» sporenelementen, geef
dan niet meer dan 1 kg. 12+10-hLÖ en daarbij nog 2| kg. superfosfaat 4- i kg.
zwavelzure kali.
Advies:

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande liet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen:

13/3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Bijlage III
DE HEER

A.

Thierry

Veurse Achterweg 105,
T ,F.T HS flHTCN DAM
Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Naaldwijk

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg
nummer

Ö3065

Merk v. K.
monster

„Humus
gloeiverl."

%

*)
Ca CO3

%

H

1.1.3..April

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

4» 4 0.04 6.1 0.003

0.04

Magne
sium

10.

Mangaan

IJz

2.Ö

20

2.0

Alumi
nium
a.z.

a.z.

0.7 5.7

.5 3.

0.5

1.5

Advies: Deze buitengroruibevat voldoende fosforzuur, zodat hiermede eigenlijk
niet bemest behoeft te worden-f Voor bloemkool zou l£ kg. kalkammonsalpeter
4» 1| kg. patentkali ondergespit kunnen worden. Met de patent^&ali wordt tevens
magnesium toegediend, hetgeen hier wel nodig is#.
Bij gebruik van 12+10+10 (met en zonder sporen-elementen) kan hiervan 2 kg,
worden ondergespit 4* 3/4 kg. magnesiumsulfaat.

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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Monster(s) ontvangen :

21/6'52
E. 11/7014 C
Bijlage IV

DE HEER H. Boers,
Naaldwijkseweg 99
rTTUVTT.N?AWTW.

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volgnummer

W~

75946

Merk v.

h.

monster

„Humus
gloeiverl.

%

1.6

Ca CO3

%

H

30....ïI.UHX.

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

5.2

0.Ö

3.40 7.3 0.003 0.11

Magne
sium

19-—

Mangaan

ij/.

Alumi
nium
a.z.

7.7

3.0 0.5

0.5

Deze grond toevat zeer weinig magnesium, ook het f osforgehalte is laag.
Het kalkgehalte en de p.H. zijn hoog, zodat zuurreagerende meststoffen gebruikt
moeten worden. In verband met het lage humus gehalte verdient het aanbeveling
een flinke hoeveelheid turfmolm door de gron^te werken. Deze turfmolm van te
/ voren nat maken} strooi indien mogelijk direct 3/4 kg, superfosfaat 4» \ kg»
magnesiumsulfaat tussen de bonen en werk deze met een cultivator in de grond.
Voor de prei weer 3/4 kg, superfosfaat * g kg. magnesiumsulfaat door de grond
werken. De prei later zonodig 1 of 2 keer bijmesten met 1/3 kg. zwavelzure
ammoniak.
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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen : 2 6 j 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage V
DE HEER Borsboom,
Adrianastraat 6,
WASSENAAR
Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

•

83207

..Humus
gloeiverl.

%

Naaldwijk
*)

Ca COg

%

7 . Ö O.O4

P H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

6.1 0.020

0.05

1.0

1.3

1.4- .April.

*)

19

53.

*)

Kwater

2.Ö

Magne
sium

Mangaan

Uzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

29

0 , 0

3.3

4.2

Deze buitengrond is iets te zuur, de cijfers voor ijzer en aluminium
zijn ook te hoog, terwijl veel te weinig magnesium werd gevonden. Voor peen
zou hier dus lg kg. 12+10*1$ (met en zonder sporenelementen) worden ondergespi
a.s. Najaar (of reeds eerder, direct na de peen) moet per vierkante roe 5 kg.
van een vêll magnesium bevattende kalkmergel door deze grond worden gewerkt.

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. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

: 19/3

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen

ZUIDWEG 36 a

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage VI
Hendriks,
Maasdijk 125,

DE HEER

J.C.

« SwCtR AVENZANDE
Kosten Monster

X

f

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
VIu gge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. b.

nummer

monster

Ö312Ö

Advies:

-ig Vinmnc

,.Humus
gloeiverl."

%

Ca COg

%

Naaldwijk,

H

l.lk—.

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

1.9 1.76 7.6 0.003 0.05

19

Magne-

Mangaan

53.

I Jzer

Alumi
nium
a.z.

0.3 3.0

4.3

H

2.5

0,2

0.0

h ee//
grondas h&kàsœx een goede chemische samenstelling. Monster A
jVnv Hnn Pt xn water oplosbaar fosforzuur is matig tot voldoende

aanwezig.
P. Spaanse peper: 2 kg. 12+10+10 (met en zonder sporen-elementen) 4- è kg.
magnesium sulfaat. Later kan zonodig 1 of 2 keer met ^ kg. zwavelzure
ammoniak worden bijgemest.

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

I0U

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

Monster(s) ontvangen

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

: 19/3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

BIJLAGE VII

DE HEER

M. Voorberg,
Maasdijk 15,
1 s«p*fl-R

Kosten Monster

Xf

A VF.N % A NUF.

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

•
83131

A

,.Humus
gloeiverl."

%

Naaldwijk,
*)

Ca CO3

%

P H

2.Ö ' 6.ÖC 7.7

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

iA___Âpril.
*)

*)

Kwater

-

0.00É

O.06 0.5

2.0

19.3.3.

4.5

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

5.0 0.3

0.0

90

Deze zandgrond heeft een hoge pH en bevat ziér veel koolzure kalk,
zodat hier dus nooit kalk of alcalisch reagerende meststoffen gebruikt
moeten worden.

Advies:

^ Voor vroege aardappelen kan ruim 2 kg. 124-10+-1Ö (met en zonder sporen
elementen)worden ondergespit.

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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen : l i / 9

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Kn. 11/10914 G.
Bijlage
VIII

DE HEER J. van Baaien
Maasdijk 22
1 g;—Pri-a-ypn Tianrip

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

S&6

W.H.

..Humus
gloeiverl."

%

2.5

Naaldwijk,
*)

Ca COg

%

P

H
*

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

2.24 7.9 0.012 o.oö

2.0

IQ....?.?.

•)

•)

2.3

Kwater

5.3

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

40

4» 0

0.05 0.0

Advies: Dit warenhuis is dus verdolven en wordt nu met D.D. behandeld.
Er is een flinke hoeveelheid koolzure kalk aanwezig, de p.H» is dan ook aan
de hoge kant®
Geef voor sla-tomaten 2 kg. 12+10+10 4- \ kg. magnesiumsulfaat. Geef na de sla
voor de tomaten|
nog kg. super 4- 1 kg. patentkali. Na het zetten der onderst*
trossen de tomaten zo nodig bij gaan mesten met £ kg. zwavelzure ammoniak
per keer. In verband met het betrekkelijke lage humusgehalte en de hoge p.H.
is het aan te bevelen turfmolm (goed natgemaakt) door deze grond te werken,
i â 1 pak per roe.

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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p.
g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

100

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen:

15/Ö

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Ku. 11/9259 G.
Bijlage IX

DE HEER Math, van Leeuwen
Hoflaan 77»
1 s»Gravenzande

Kosten Monster

Xf

— f

Gel ieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. h.

nummer

monster

f7236

W.H,

„Humus
gloeiverl."

Ca CO3

%

%

3.0

J+'-S-eptember

Naaldwijk

H

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

2.4

0.5

2.Ö4 7.é 0.012 0.12 3.0

Magne
sium

55

Mangaan

2.5

19-52

lJze

0.1

Alumi

0.Î

deze grond uit een koud warenhuis werd nog een flinke voorraad
koolzure kalk gevonden, de p.H. is dan ook hoog. Het magnesiumcijfer is
aan de. lage kant. Het glas is er dus af.
Geef hier voor tomaten:
2 kg. 12-fl0+l$
g kg. magnesiumsulfaat en spit deze onder. Na het zetten
der onderste trossen, kunt U de tomaten 2 keer bijmesten met 1/3 kg. 12+10tlÖ
4. £ kg. magnesiumsulfaat, daarna kan zonodig worden bijgemest met J kg#
Advies:

In

zwavelzure ammoniak per keer«

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericbt worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^0 gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZLJIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen:

Bijlage

2$/2

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

X

DE HEER

J. de Bloois
Gr.Achterweg 2
N A A L D W I J K

Kosten Monster

Xf

=f

Gel ieve te storten Giro no 293110
Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

Ö2907

W.H.

„Humus
gloeiverl.

%

2.1

Ca C03

%

H

.1--2...Mâ_&..rt

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

4.0

4.5

1.60 7.6 0.000 0.05

1.2

Magne-

37

ig...

Mangaan

2.5

IJze

Alumi
nium

0.5

0.3

Advies: Op deze grond wordt nu dus een warenhuis gebouwd. Geef voor tomaten
vooraf 3/4 kg. zwavelzure ammoniak £\ kg. super 4 2 kg. patentkali en spit
alles onder* Met de patentkali wordt tevens magnesium toegediend» Er moet
vooral niet te veel stikstof vooraf worden gegeven. Later, als de onderste
trossen goed zijn gezet, kunnen de tomaten zonodig enige keren met \ kg.
zwavelzure ammoniak worden bijgemest. De p.H. van de grond is hoog, alcalisch
reagerende meststoffen mofeten dus niet worden gebruikt»

Niet besproken anaiysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

12/3

Bijlage II
DE HEER

J, Enthoven
Wegje 21a
M O N S T E R

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Vlu gge betaling bespaart U onkosten

Volg

Merk v. h.

nummer

monster

03062

III

,,Humus
gloeiverl.

%

2 . 9

Ca C03

%

1,20

Naaldwijk,

H

7. A

2-0—

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

0 . 0 5

0 . 4

0.006

3 . 1

5.0

19

Magne
sium

30

Mangaan

1 . 3

.-5-3-

1Jzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

0.4

0 . 3

Op deze grond wordt dus een nieuw warenhuis gebouwd. Geef voor tomaten
vooraf niet meer dan 1| kg. 12+10+10 en daarbij nog 1 kg. patentkali en spit
alles onder. Als 12-»10+1& wordt dus gedeeltelijk gewone, gedeeltelijk sporen
12+10+10 gebruikt. De tomaten kunnen later, als de onderste trossen goed
zijn gezet, enige keren met i kg. zwavelzure ammoniak worden bijgemest.
Vooraf dus niet te veel stikstof geven, daar de groei van tomaten op nieuwe
grond meestal sterk is»
Advies:

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

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt ondier glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 â

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen : 1 2 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage XII
DE HEER H.P. Zuiderwijk
Zwartendijk 11
MONSTER
Kosten Monster

Xf

=f

Gel ieve te storten Giro no 293110
Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

83063

N.W.

, .Humus
gloeWerl.

%

2.3

Ca COg

%

H

Na Cl

21.__Mä&rfc

Gloeirest

N-

p-

K-

%

water

water

water

I.52 7.5 0.000 0.05 0.4

M agne-

19

Manga

IJzer

-

Alumi
nium
a.z.

3.1

6.3

50

1.8

0.4

0.2

Advies: Op deze grond wordt dus een nieuw warenhuis gebouwd. Geef voor tomaten
vooraf lg kg. 12+10+18.(gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder sporenelementen
* 5 kg. Patentkali 4- g kg. magnesiumsulfaat en spit alles ónder. Als de
onderste trossen goed zijn gezet kunnen de tomaten enige keren met ç kg.
zwavelzure ammoniak worden bijgemest.

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 bij 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.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

6/3
DE HEER

Bijlage XIII

S. van Holstein,
Noordweg 49,
W A T E R I M G E M ,

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Voïg-

Merk v. b.

nummer

monster

n3003
33009

..Humus
gloeiverl.

Ca CO3

%

%

P

H

19 . -Maart.

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

%

K-

%

water

water

water

B.W. 7.7 2.56 7.3 0.020 0.17 5.5
H.W. 6.9 I.60 7.4 0.020 0.14 3.5
proéf

19-

53

*•)
Magn

Mangaan

ÏJzer

Alumi
nium
a.Z.

4.9
3.0

8.5
8.2

155
120

2.5
4.0

0.5
0.4

0.0
0.2

Advies: B.W. (andijvie 4- pruimen). Geef hier voor tomatem vooraf alleen
1 kg. Patentkali en werk deze onder. Mest ze later, als de onderste trossen
goed zijn gezet, bij met i kg. zwavelzure ammoniak per keer, afgewisseld met
een keer \ kg. 12+10+13 - Proef Warenhuis.
H.W. Geef in dit koude warenhuis na de andijvie voor tomaten vooraf nog
lg kg. 12+10*13 4-1/2 kg, J?atent-<kali. Zo nodig later bijmesten met £ kg.
zwavelzure ammoniak per keer.
Als 12+10+13 kunt U gedeeltelijk 12+10+13 met sporenelementen gebruiken.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers ztjn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

Brief No

ZUIDWEG 36 a

VERSLAG

12/1259. c

KN.

Monster(s) ontvangen:

23/l

Giro 293110

omtrent het onderzoek van grondmonster( s) van :

Bijlage XIV

DE HEER

J. v.d. Plas,
Leeweg 22,
M A A S D I J K .

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no

293110

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. L

nummer

monster

02356

„Humus
gloeiverl.

%

3.3

5 Februari.

Naaldwijk,

19.5.3..
*)

Ca COg

%

H

2.12 7.7

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

o.oo: 0.04

Magne
sium

Mangaan

IJze

Alumi
nium
a.z.

1.2

2.0

4.k

60

Ö.O

1.0

0.0

Deze buitengrond heeft wel een goede chemische samenstelling. Er is
een flinke voorraad koolzure kalk aanwezig, de pH is dan ook hoog. Het
mangaancijfer is ook hoog.
U wilt dus op dit perceel een proef met sporen 12fl0-»l£ nemen en wel zodanig,
dat naast elkaar een bemesting met rotte mest, sporen 12fl0+lÖ en gewone
12+10+1Ö worden vergeleken.
Het perceel is 150 rr 2 en zal in drie gelijke stukken worden verdeeld.
Geef als bemesting:
a. 150 kg, rotte mest
|
+
kg, kalkammonsalpeter 4- 1 kg. super en spit
deze onder.
b. 2g kg, 12*10+10 £ \ kg, super en spit deze onder.
c. 2g kg, sporen 12f-10fl& (verkrijgbaar aan het Proefstation, 'Zuidweg 36a,
Naaldwijk)
|
4kg. super en spit deze onder.
Later kan zo nodig enige keren met 1/3 kg. kalkammonsalpeter worden
bijgemest.
Advies:

DE RIJKSTUINB0UWC0NSULSNT.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

.

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen : 1 0 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

BIJLAGE XV

. „ ,
A. Voskamp
Opstalweg 371

DE HEER

MAûT.TWT.TK

Kosten Monster

Xf

=f

Gel ieve te storten Giro no 293110

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

04Ö

„Humus
gloeiverl.

%

1.9

Ca CO3

%

16 Maart.

Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart LJ onkosten

H

1.167.6

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

D.003 O.03 0.3

Magne
sium

Mangaan

19.53IJzer

Alumi
nium
a.z.

a.z.

3.0

2.Ö

27

2.5

1.0

0.4

Spit op deze grond voor bloemkool 1^ kg. zwavelzure ammoniak 4» £ kg.
super 4> 1| kg. patentkali onder. Met de patentkali wordt tevens magnesium
toegediend, hetgeen hier wel^nodig is.
Er kan ook 2 kg. 12+10-flÖ(met of zonder sporenelementen) % i kg. magnesium-«
sulfaat worden gegeven.
In alle gevallen de bloemkool later bijmesten met 1/3 kg. kalkammonsalpeter
en zonodig ook nog een keer met ç kg.
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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.
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VERSLAG
Monster(s) ontvangen : 1 6 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s)

Bijlage IVI
DE HEER

van Ruyveh
Strijp 9,
C.J.

RIJSWIJK
Kosten Monster

Xf

(Z.H.)

— f

Gelieve te storten Giro no 293110

%

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

Qê6

„Humus
gloeiverl.

5.2

Ca COS

%

0.32

2.rf—..Mä.S,T-t>

Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

H

Na Cl

Gloeirest

N-

P-

K-

%

%

water

water

water

7.1 0.003

0.06 0.6

4.2

8.3

Magne-

65

19

Manga

2.5

53

Uzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

2.5

2.5

Deze buitengrond bevat nog vrij veel fosforzuur en kali. Voor bloemkool
kan 1 Kg. kalkammonsalpeter 4- % kg. Super + 1 kg. patentkali worden onderge«»
spit. Met de patentkali wordt tevens magnesium toegediend. Later bijmesten
met 2 kg. kalkammonsalpeter en zo nodig ook nog een keer met 1/3 kg.
Op het gedeelte waar U 12+10+10 gebruikt (gedeeltelijk met en gedeeltelijk
zonder sporenelementen) geeft U hiervan dus 2 kg., dit is best. ^ater bijmester
met 1/3 kg. kalkammonsalpeter en dit zo nodig herhalen.
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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.
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Monster(s) ontvangen:

4-/â-

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Bijlage XVII

DE HEER W. van Vliet,
Naaldwijkseweg 1,
* s-GRAVENZANDE

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 lü
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

•

8297Ö

„Humus
gloeiverl.

%

5.6

Naaldwijk,
*)

Ca CO3

%

P

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

L.20 7.7 0.006 0.05

0.7

3.2

1.6__Ma_9r.t

19

*)

*)
Kwater

4.0

53.

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

75

1.5

0.05 0.05

Deze grond heeft wel een goede chemische samenstelling. De pH is
aan de hoge kant. Geef voor bloemkool 2 kg. 12*10*10 en spit deze onder.
Later kan er bijgemest worden met 1/3 kg. kalkammonsalpeter per keer.
U wilt dus een proef nemen met 12*10+10 met sporenelementen. U kunt dan een
gedeelte bemesten met deze meststof en een ander gedeelte met normale 12410+10,
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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen:

BIJLAGE

5/3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

XVIII

Kosten Monster

Xf

DE HEER A. de Haan
Naaldwijkseweg 195,
1 s«GRAVENZANDE
=f

Gelieve te storten Giro no 293110

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

02996

,, Humus
gloei-verl."

%

open 3.0
gronc

Ca C03

%

ll.-.M &art

Naaldwijk,

Vlugge betaling bespaart U onkosten

H

Na Cl

Gloeirest

%

%

1.607.9 0.003

N-

P-

K-

water

water

water

0.05 0.Ö

4.9

6.Ö

Magne-

95

19 5.«<
Manga

4.0

IJzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

0.2

0.0

Deze grond heeft een zlêr hoge pH en bevat ook nog vrij veel koolzure
kalk, In wateroplosbaar fosforzuur bevat de grond ruim voldoende, zodat
hiermede eigenlijk niet bemest behoeft te worden. Geef voor bloemkool per
vierkante roe l£ kg. zwavelzure ammoniak 4» 3Jk kg. patentkali en spit deze
onder. Kali bevat de grond ook nog matigt. Later de bloemkool nog eens met
1/3 kg. kalkammonsalpeter bijmesten.
Bij gebruik van 12+10+1& op het proefperceel hiervan 2 kg. per vierkante roe
geven. Later zou ook met 1/3 kg. kalkammonsalpeter bijgemest moeten worden.
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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen : 1 3 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Bijlage XII

DE HEER Getor, P. en D. van Antwerpen,
Wegje 15,
M O N S T E R

Kosten Monster

Xf

— f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart

Volg

Merk v. h.

nummer

monster

•

33072

open
grond

,.Humus
gloeiverl.

%

U

onkosten

*)
Ca CO3

%

P

20___Mäajrt

Naaldwijk,

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

2.7 1.96 7.3 0.003 0.06

0.4 2.3

*)

19

5.3

*)

Kwater

6.5

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

70

3.5

0.4

0.2

Voor bloemkool kan op dit perceel 2 kg. 12»10-»l8»gedeeltelijk dus ijiët
en gedeeltelijk zonder sporenelementen worden ondergespit. Kali werd nog
vrij veel gevonderiî. De bloemkool^later een paar keer met 1/3 kg. kalkammonsalpeter bijmesten.

Advies:

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract.

r
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUID WEG 36 a

Giro 203110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangenl.3/ 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage XX
DE HEER

H*A. van Holstein,
Monsterse Vaart 2,
's-GRAVENZANDE

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

%

Ca COg

%

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

2.5

IQ..

•)

*)

Kwater

ot

7.4 0.003 0.11 0.7

3.3.

?-Q~~M§-_art

\RI

open 3.6 2.Ö0
grond

*)
P

•

^)71

,, Humus
gloeiverl.

Naaldwijk,

Magne
sium

Mangaan

Uzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

70

4.0

2.0

0.2

Spit op deze grond voor andijvie 2 kg. 12+10+1Ö onder, gedeeltelijk dus
met en gedeeltelijk zonder sporenelementen.
De grond heeft een hoge pH en bevat veel koolzure kalk. Kali werd nog vrij
veel gevonden? Het mooiste was indien er bij de 2 kg. 12t-10+lÖ nog 3/4 kg.
bazenlijmmeel, of £ kg. bloedmeel werd gegeven.

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 bij 105^0 gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen : 1 9 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Bijlage XXI

DE HEER J.C. Hendriks
MAASDIJK 125

Kosten Monster

X

f

«s~GRAVENZ*N„DE

== f

Gelieve te storten Giro no 2931 10
Naaldwijk, —-14-.Apr.il

VIu gge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

Ö3129

A

„Humus
gloeiverl.

%

3.6

Ca CO3

%

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

2.40 6.6 0.006 O.04

0.3

3.4

2.0

Magne-

42

19-53..
Mangaan

2.5

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

0.4 0.05

Voor andijvie zou hier dus reeds worden bemest met 2^ kg.l24»10+l$
(met en zonder sporenelementen)
Er had hier ook If kg. K.$#S. 4- lg kg. Pat.Kali gegeten kunnen worden.
Fosfaat bevat de grond voldoende terwijl met de Pat.Kali tevens magnesium
wordt toegediend.
Advies:

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericbt worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

21/ 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage XXII

DE HEER

à.J. Knoppert

Nieuweweg 16
HONSELERSDIJK
Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no

293110

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

f314Ö

Kool

,.Humus
gloeiverl."

%

5.2

Ca CO3

%

25 .Maart.

Naaldwijk

Vlugge betaling bespaart U onkosten

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

2.04 7.4 0.015 0.11 3.4

Magne
sium

19- .5.3

Mangaan

IJzer

Alumi-

a.z.

4.7 13.0

110

3.Ö

0.2

0.0

Deze buitengrond heeft een beste chemische samenstelling. Arm is de
grond niet, fosforzuur is zelfs wel voldoende aanwezig en kali ook nog
tamelijk veel»
U zoudt hier voor bloemkool vooraf 1 kg. zwavelzure ammoniak 4. 1 kg. patent
kali kunnen geven. Later bijmefcten met 1/2 kg. kalkammonsalpeter.
Bij gebruik van 12fl0+lÖ (met of zonder sporenelementen) niet meer dan 2 kg.
geven. Later bijmesten met 1/3 kg. kalkammonsalpeter.
Advies:

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericbt worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

10/ 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s)

Bijlage XXIII

DE HEER

W. de Bruin
Groeneweg 20,
t.g,nT?fiv™y.MTTTR

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

v.l,-

Merk v. h.

nummer

monster

03117

„Humus
gloeiverl.

%

Duiten 4 . 0

Ca CO3

%

3.12

Ne

H

7.7

«Idwfik

21/3

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

0.006

0.05

Magne
sium

Mangaan

to 51
IJzer

Alumi
nium

a.z.

0.5

1.2

4.0

70

5.5

0.2

0.

Advies: De pH van deze grond is zeer hoog en er is veel koolzure kalk aan»
wezig, zodat dus geen alcalisch reagerende meststoffen gebruikt moeten
worden. Er kan hier zeer goed met 12+10flÖ worden bemest» Spit voor chrysant«
hoogstens 2 kg. 12*10+10 (gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder sporen
elementen) onder. Mocht het later nodig blijken (b.v. bij veel regen, waar»
door uitspoeling van de stikstof kan plaats hebben) dan kan nog een keer
met 1/4 kg. kalkammonsalpeter worden bijgemest.

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 hij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4545, 4546 (K 1740)

Brief No

ZUIDWEG 36 a

VERSLAG

KN. 11/12003.0

Monster(s) ontvangen :

Giro 293110

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage XXIY
DE HEER

W.Â. Doorduin,
W. de Zwijgerstraat 10,
MAASDIJK

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 2931 10
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. b.

nummer

monster

•

79SV7

Advies :

,.Humus
gloeiverl."

%

Boom 4.Ö
gaard

*)

Ca CO3

%

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.000

0.06

P H

3.16 7.9

.14-N.Q.y.erab„er.

Naaldwijk,

1.9

19

5.2

*)

*)

Kwater

o.ö
6.3
P.a.z•
9.-

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.Z.

a.z.

a.z.

a.z.

55

4.0

0.4

Boomgaard
In water oplosbare fosfor werd weinig gevonden. Het magnesiumcijfer

is nog laag.
De grond is kalkrijk en de pH is hoog. Er moet dan ook met zuurreagerende
meststoffen worden bemest.
In dit verband is de compost die U wilt gebruiken niet zo gunstig daar ze
alcalisch reageert.
Geef als bemesting 100 kg. compost 4- 1^ kg. 12+-10*1Ö
|
4*
kg. super $
% kg. magnesiumsulfaat.
Indien U geen compost gebruikt kunt U 2üj; kg. 12+10+10 4- J kg, super
4* 5 kg. magnesiumsulfaat geven.
DE RIJKSTUINB0UWC0NSULENT

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 bij 105^0 gedroogde grond.
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

0

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon 4 5 4 5 , 4 5 4 6 (K 1740)

ZUIDWEG 36 a

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen:

13/3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

Bijlage XIV
DE HEER

L.J. Struyk,
Dwarskade 9
NOOTDORP

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

06 Ö

Advies:

,,Humus
gloeiverl."

°/o

open 11.5
land

Ca C03

%

Naaldwijk

H

Na

Cl

%

2.56 7.5 0.006

li^.-April

Gloeirest

N-

p-

K-

%

water

water

water

0.06

0.4

Magne
sium
a.z.

4.0

7.Ö

130

10— 5.3.

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

i 9.0 0.5

0.

Deze grond heeft een zeer hoge pH en bevat ook een grote voorraad

koolzure kalk, zodat geen alcalisch reagerende meststoffen gebruikt moeten
worden. In water oplosbaar fosforzuur werd wel voldoende, kali matig gevonden
Voor andijvie zou l| kg. zwavelzuur Ammoniak 4- 1 kg. patent-kali ondergespit
kunnen worden. Ook voor komkommers kan per 12 ramen lç kg. zwavelzure^ammonia
4» 1 kg. patent-^kali worden gegeven. Later bijmesten met % kg. zwavelzure
ammoniak per 12 ramen per keer.
Bij gebruik van 12+10+18 (met en zonder sporenelementen) kan hiervan smxkxï
overal 1| kg. worden gegeven 4- g kg. zwavelzure ammoniak. De komkommers
zonodig bijmesten als boven.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Eventuele vragen aangaande bet advies kunnen gericbt worden tot Uw rayon-assistent.
Alle cijfers ztjn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per miilioen in het extract.
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VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen: 13 / 3

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Bijlage XXVI

DE HEER

C, Meeuwisse,
Dwarskade l£,
NOOTDORP

Kosten Monster

Xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110

Volg-

Merk v. h.

nummer

monster

Ö3066

Advies:

open
land

,,Humus
gloeiverl."

°/o

3I.5

Ca CO3
%

19-

Naaldwijk, --1-4--April

Vlugge betaling bespaart U onkosten

H

Na Cl

Gloeirest

N-

p-

K-

%

%

water

water

water

O.I3 6.4 0.010 0.10

Magne
sium

Manga

IJze

53
Alumi
nium
a.z.

1.7

7.1

11.4

175

1.1

1.1

0.Ö

Deze grond bevat voldoende fosforzuur, zodat hiermee eigenlijk niet

bemest behoeft te wordenf. Kali werd nog matig gevonden. Voor andijvie zou
per 12 ramen l-J kg, kalkammonsalpeter 4> 1 kg. patentkali ondergespit kunnen
»

worden,
™ Bij gebruik van 12+10+lS (met en zonder sporen-elementBn) kan hiervan 1^ kg.
worden ondergespit 4-1/3 kg. kalkammonsalpeter.

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 bij 105^C gedroogde grond.
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

