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Inleiding»
Daar in het seizoen 1953-'54 vele proeven waren opgezet met Prit, werd
in het voorjaar van 1954 een. klein orienterd proefje genomen om de schade
lijke hoeveelheden van het Prit vast te stellen.
Opzet.
Om de schadelijke hoeveelheden vast te stellen werden op 19 februari 195
10 potten (bovendoorsnede 14 cm) gevuld met een mengsel van Prit en turfmolm
in verschillende verhoudingen, n.l.
1. 2 potten t alleen turfmolm voor contrôle.
2. 2 potten i turfmolm +0.5 gram Prit per pot.
3. 2 potten * turfmolm + 10 gram Prit per pot.
4» 2 potten x turfmolm + 100 gram Prit per pot.
5» 2 potten t turfmolm + 500 gram Prit per pot.
Het Prit had de volgende samenstelling:
4$ Mn02 of 2.52$ Mn

4$ CuO

4$ Fe203 of 7.0$ Pe

2$ B203 of 0.62$ B

4$ ZnO

of 3.20$ Zn

0.2$

M0O3

of' 3.20$ Cu
of 0.13$ Mo

Uitvoering.
De turfmolm was goed vochtig gemaakt voordat de Prit er door werd ge
mengd. Direct daarop zijn er tomatenplantjes met een harteblaadje in gepoot.
Omdat de planten slechts een klein volume grond ter beschikking hadden om in
te groeien, werd elke dag naar behoefte gegoten, zodat de turfmolm goed 'Boch
tig bleef. Er werd met leidingwater gegoten.
Waarnemingen aan het gewas.
Op 27 februari bleek dat de objecten 1 en 2 nog goed groen waren, terwi;
van de planten, die 10, 100 en 500 gram Prit kregen de zaadlobben beschadigd
waren, n.l. ,10 gram, iets geel geworden, 100 gram geheel geel en 500 gram
verbrande zaadlobben.
Op 5 maart werd bijgemest met een oplossing van 12—10—18. Enige dagen
later waren de planten van serie 1 nog goed groen, terwijl van 2 (0.5 gram)
de zaadlobben iets geel waren. Van 3 (10 gram) waren de zaadlobben geheel gei
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100 gram gq.f reeds dode bladpunten te zien, "terwijl ^00 gram verbrande blad
randen vertoonde.
Op 25 maart werd opnieuw bijgemest met een oplossing van 12-10-18. De
groei was toen goed. De planten die 0.5 gram Frit gekregen hadden, leken iets
beter dan de contrôle. Serie 3 was weer groener. Ook van de beschadiging is
niet veel meer te zien, doch van serie 4 (lOO gram) zijn de kopblaadjes iets
geel verkleurd. Van serie 5 (500 gram) zijn eveneens de kopblaadjes verkleurd
echter duidelijker dan van

4»

°°k was nog duidelijk verbranding van de oudere

bibaadjes te zien.
Op 16 april waren de planten potziek geworden. De series 1 t/m 4 bloeide:
5OO gram Frit hai^echter zoveel groeiremming gegeven, dat geen bloempjes te
zien waren. Van deze planten vertoonden ook de hoger gezeten blaadjes ver
branding» Van de planten met 100 gram waren de onderste bladeren verkleurd.
Toen de proef op 26 april beëindigd werd was de beschadiging niet duide
lijk meer te zien. Wel waren de planten met 500 gram Frit veel en die met
100 gram Frit iets in groei achtergebleven. Tussen de planten, die 10 en 0.5
gram Frit hadden gehad was geen verschil, ook waren ze niet van de contrôle- planten te onderscheiden.
Samenva11ing.
In dit proefje bleek Frit bij de zeer hoge concentraties vrij belangrijk
schade te zien te geven. De planten die 10 gram Frit per pot hadden gehad,
bleken nog duidelijk beschadigd te worden. Deze hoeveelheid komt echter neer
kg1
op een bemesting van 40 kg /rr^ of 28000 en zal dus in de practijk nooit
worden toegepast. Bij 0.5 gram Frit per pot kwam nog enige geelkleuring voor.
Deze hoeveelheicjds, omgerekend 2 kg/rr^ of 1400 kg per ha. Dit is ook een
hoeveelheid die nog ligt boven die welke voor de practijk in aanmerking komt.
De contrôleplanten gaven een normale stand te zien. De planten met 0.5 gram
Frit per pot vertoonden alleen op 25 maart een iets betere stand dan de con
troleplanten.
Met die proefje is dus bewezen, dat het Frit, althans in deze zure gronc
(pH + 5»0) stoffen qfgeeft, die voor de plant opneembaar zijn en wel in zo
sterke mate, dat bij een gift van + 1500 kg Ha nog een zeer geringe beschadi
ging werd geconstateerd. Daar voor de practijk een gift van 150 kg per ha
wordt geadviseerd, zal het gevaar voor beschadiging niet aanwezig zijn» Het
is Achter miet bewezen, dat 0.5 gram Frit per pot een verbetering in de stanc
van het gewas ten gevolge zou hebben.
24-3-*56.
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VERSLAG VAN HET OÎTOEEZOEK NAAR TE BESCHABIGING
VEROORZAAKT DOOR PRIT BIJ TOMATEN. 1954. Iï.

Inleiding»
Nadat uit het proefje, dat met Frit en turfmolm genomen werd gebleken
was» dat grote hoeveelheden Prit beschadiging kunnen geven, werd opnieuw een
proefje opgezet. Ditmaal met uitgespoeld kwartszand, waardoorheen verschillen,
de hoeveelheden Frit werden gemengd met het doel te weten te komen of Frit ooi
verbetering in de stand van het gewas zou kunnen bewerkstelligen en waar
ongeveer de schadelijke grens ligt.
Opzet.
Er werden 12 potten (bovendoorsnede 14 cm) gevuld met kwartszand waar
doorheen Frit was gemengd in de volgende verhoudingen:
1.

0 gram Frit per pot (als contrôle).

2. 0.25 gram "

"

"

3. O.5O gram

"

»

"

4» 10

gram

"

"

"

5. 50

gram

"

"

"

6. 25O

gram "

"

"

De hoeveelheden werden lager gehouden, omdat deze gijond in tegenstelling
met turfmolm in het geheel geen bufferend vermogen heeft. Het Frit had dezelf
de samenstelling als dat wat door de turfmolm was gemengd.
Uitvoering.
Het kwartszand werd van te voren tweemaal onder geconcentreerd ruw zout
zuur gezet, daarna vier maal met leidingwater en twee maal met gedestilleerd
water doorgespoeld»
Op 24 maart werd het proefje opgezet. Het Frit werd door het vochtige
zand gemengd en direct daarop werd één tomatenplant per pot gepoot. De plan*
ten hadden een harteblad. Wegens het gering vochthoudend vermogen van de gro]
werden de planten elke dag gegoten. Hiervoor werd gedestilleerd water gebruil
De eerste maal werden de planten gegoten met een oplossing van 12-10-18 voor
de N.P.K, verhouding.
Waarnemingen aan het gewas.
De planten bemest met 25O gram Frit per pot lieten reeds op 30 maart de
zaadlobben vallen. Er was nog geen groei te constateren. Op 8 april vertoon
den de series 4> 5 en 6 (10—50 en 250 gram) verbrande bladpunten* De ver
branding

was ernstiger naar mate meer Frit gegeven was.
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De series 1, 2 en 3 ver-toonden een, zij het zeer geringe, groei en waren iets
groener. Er werd opnieuw met 12-10-18 bijgemest.
Bij waarnemingen op 16 april bleek, dat ook de planten bemest met 0.5
gram Frit per pot een zeer geringe Terbranding te zien garen» De planten, die
0.25 gram per pot kregen, Tertoonden geen beschadiging, de beide controle
planten waren echter beter gegroeid. Ook op 26 april was de stand Tan de toma.
ten beter naarmate minder Prit gegeven was. Op 5

waren de controleplanten

het grootst en was de grootte Tan de planten aflopend naar de grootste hoe—
Teelheid Frit, De planten, die 250 gram hadden gekregen, waren erg klein ge
bleven door de bladTerbranding. De beide planten die met 0.25 gram Frit be
mest waren, waren duidelijk groener, echter iets kleiner dan de contrôleplanten. Het proefje is na deze datum beëindigd, omdat tengevolge van de hoge
temperaturen, die onder glas optraden en de kleine hoeTeelheid water waarover
de planten beschikken konden bij alle planten bladTerbranding optrad.
Samenvatting.
De planten, die met 10, 50 en 250 gram Frit per pot bemest waren, ver
toonden allen bladverbranding en wel des te meer naarmate er meer Frit was
gegeven, 0.5 gram Frit per pot gaf een zeer geringe beschadiging, 0.25 gram
Frit per pot gaf een enigszins gedrongere groei en iets groener bladkleur
dan de controleplanten en er was geen schade te constateren.
Deze hoeveelheid komt overeen met 1 kg/rr^ of TOO kg per ha en ligt dus
nog ruim boven de hoeveelheid die voor de practijk in aanmerking komt»
Uit dit proefje is dus gebleken, dat 0.25 gram Frit per pot een verbe
tering in groei en bladstand kan geven ten opzichte van de controleplanten.
Grotere hoeveelheden gaven min of meer ernstige beschadiging. Hieruit blijkt,
dat ook in deze bijna neutrale grond nog zoveel stoffen

door de planten uit

het Frit kunnen worden opgenomen, dat 0.5 gram per pot nog beschadiging
(zij het in zeer geringe mate) kan veroorzaken.

24-3-J56.
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Inleiding.
Daar op meerdere bedrijven in de practijk proeven waren opgezet met
Frit werd ook op het Proefstation een proefje genomen met Frit in nulpotten.
Het doel van deze proef was, na te gaan of een bemesting met Frit invloed
had op de groei en opbrengst van sla en tomaten.
a. In met zoutzuur uitgespoeld kwartszand.
b. In een tuingrond uit de practijk.
Opget.
De proef werd opgezet in nulpotten op waterschotels.
a. Twintig potten werden gevuld met kwartszand, dat met zoutzuur was uitge~
spoeld en waaraan verschillende hoeveelhedeh Frit werden toegediend, n.l.
1. 0 gram Frit (Contrôle).
"
H

"
I!

4. 5

it

h

it

ti

5. 50

«

it

»

h

2. O.5
3. 1

per pot.
«
11

4 potten per object.

In deze potten werd sla gepoot en na de sla tomaten. Vooraf werdsn echter
de series 2 en 3 en de series 4 en 5 gemengd. De toestand werd toen als
volgts
6. 4 potten contrôle.
7. 8 potten gemiddeld 0.75 gram Frit per pot.
8. 8 potten gemiddeld 27.5 gram Frit per pot.
b. Tien potten met een tuingrond uit de practijk. Hieraan werden dezelfde
hoeveelheden Frit als onder a toegevoegd. Er waren dus slechts 2 potten
per object. Ook hierin werd sla gepoot en na de sla eveneens tomaten.
De trappen 2 en 3 en de trappen 4 en 5 werden na de slateelt gemengd, zo
dat de volgende toestand ontstond»
6. 2 potten contrôle.
7. 4 potten gemiddeld 0.75 gr§m Frit per pot.
8. 4 potten gemiddeld 27»5 gram Frit per pot.
Het Frit had de volgende samenstelling»
MnOlO<fo, Fe203 10$, ZnO 4$> CuO 4$, B203 6$ en

M0O3

0.2$.

Uitvoering.
a. Het kwartszand werd uitgespoeld d.E.v. 280 kg ruw zoutzuur per nß zand.
Het zoutzuur werd verwijderd door herhaaldelijk spoelen met leidingwater
en naspoelen met gedestilleerd water (voor de chemische samenstelling zie
Bijlage i). Het Frit werd per pot in de gegeven hoeveelheden door de grond
gewerkt. Per pot werd bovendien 5 gram 12-10-18 en 1 gram Bitterzout door
gemengd als N-i-P-^-K-Mg bemesting.
20 maart werden de slaplanten, var. Meikoningin, gepoot, twee planten per
pot en op 6 mei werden de verschillende series gemengd en \erden tomaten
var. Vietory gepoot. Een plant per pot.
b. De zandgrond uit de practijk was voor dit doel uitgekozen, omdat in het
gewas altijd veel onregelmatigheden in de bladkleur optraden, terwijl hier
voor door grondonderzoek geen oorzaak was vast te stellen (zie Bijlage li)
Er werd 10 gram 12-10-18 gegeven en 1 gram Bitterzout.
De sla- en tomatenplanten werden op dezelfde manier en op hetzelfde tijd
stip gepoot als onder a.
Zowel voor â als voor b waren alle nulpotten aan de binnenzijde behandeld
met Bituros om te voorkomen, dat sporenelementen uit de pot zouden kunnen
worden opgenomen. Om de sporenelementenvoorziening zoveel mogelijk in de hand
te houden werd met gedestilleerd water gegoten.
Verloop van de teelt.
I « Sla.
a. Kwartszand.
De slaplanten, die in het kwartszand waren gepoot begonnen op
25 maart roodachtig te verkleuren en wilden niet weggroeien, terwijl de
29e maart reeds enkele planten moesten worden ingeboet. Bij onderzoek
naar gloeirest en keukenzoutgehalte kwamen geen onregelmatigheden aan
het licht. Na die datum zijn de planten wel iets gaan groeien maar toer
de sla die in de zandgrond gegroeid was geoogst werd, waren de nog in
leven zijnde planten uit het kwartszand niet veel groter als toen ze
gepoot werden.
Op 12 april echter na een dag zonnig weer, bleken de planten van
serie 5 (50 gr.) duidelijk verbrand, terwijl de bladkleur lichter was.
Serie 4 vertoonde dezelfde beschadigingen, echter in veel mindere mate.
Bij de andere planten kon geen beschadiging worden waargenomen. Na deze
datum gingen veel planten dood door Botrytisaantasting en is deze proei
beëindigd voor zover het de sla betrof.
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b. Zafad.grond.
De slaplanten in deze grond, die eveneens op 20 maart werden ge
poot, vertoonden op 25 raaart reeds een goede groei en op 30 maart was
de groei zelfs snel.
Ook bij deze planten trad op 12 april duidelijk beschadiging op .
Van serie 5(50 gram) waren de bladranden verbrand en was de bladkleur
bleekgeel. De overige series vertoonden nog geen beschadiging, doch op
16 april was ook serie 4 geelachtig geworden en waren de bladranden
iets verbrand. De contrôleplanten hadden toen de mooiste groene kleur.
Op 20 april bleef serie 5 achter in groei, terwijl serie 4 alleen
iets verschrompelde bladranden vertoonden. Zowel van serie 2 als van
3 was toen een krop gerand. De contrôleplanten waren iets kleiner en
vertoonden een hard groene kleur. Op 25 april waren van serie 5 twee
planten geranè. Deze planten hadden, slechts een kleine krop gevormd»
Van 2, 3 en 4 waren ieder 4 kroppen gerand. Van serie 1 waren drie
planten gerand. Ze waren echter kleiner. Van 2 en 3 was de stand het
beste.
Op 1 mei werd de sla geoogst«
Serie l._ Drie kroppen matig en êên licht gerand. Eén plant licht
smeul. De kleur is donkerder en het bèad meer gebobbeld dq,n 2 en 3*
Gemiddeld gewicht per krop 122 gram. Totaal 487 gram.
Serie

Eén krop ernstig, twee matig en één licht gerand. Nagenoeg

geen smeul. De bladkleur was iets lichter. Geen beschadiging. Totaal
gewicht: 568 gram. Gemiddeld gewicht per krop 142 gram.
Serie _3»_ Drie kroppen ernstig, êên matig gerand. Twee planten licht
smeul. Iets forsere plant dan serie 2« De onderste bladeren vertonen
een heel lichte beschadiging in de vorm van kleine brandvlekjes aan de
rand van het b&ad, die hoofdzakelijk aan de onderzijde voorkomen.
Totaalgewichtt 568 gram. Gemiddeld gewicht per krop 142 gram.
.Serie 4»_ Twee ernstig gerand en twee matig. Eén plant licht smeul.
Iets lichter van kleur met gele randjes langs de bladeren, bij oudere
bladeren overgaande in verbranding. Totaal gewicht 533 gram. Gemiddeld
gewicht per krop I33 gram.
Serie 5_»_ Eén matig, drie licht gerand. Alle vier zeer licht smeul.
De planten zijn veel dunner gegroeid en geel van kleur en vooral de
onderste bladeren vertonen sterk verbrande randen. Totaalgewicht: 348
gram. Gemiddeld gewicht per krop 87 gram»
II« Tomaten.
Op 6 mei werden de potten gemengd op de aangegeven manier en werden
de tomatenplanten var. Victory gepoot.

8.
a. Kwartszand.
De eerste dagen na het planten groeiden de planten goed, maar doch. al
gauw liet dit te wensen over. Op 25 mei waren de planten al dun en spichti
Op 1 juni was serie 6 (contrôle) iets paarsachtig verkleurd en de groei
was slecht. Van serie 7 (0.75 gram) waren de planten iets groter doch lich
ter van kleur* vooral de onderste "bladeren. Serie 8 (27.5 gram) gaf ver
branding te zien aan de randjes van de jongste blaadjes, terwijl de onder
ste bladeren geel werden en in enkele gevallen enige verbranding aan de
bladranden vertoonde.
Op 10 juni vertoonden de planten van serie 6 typische brandvlekken
aan sommige bladeren, die zeer donker, bijna paars, van kleur waren. Verde
waren de planten groei. Serie 7 was eveneens groei, maar vertoonde paarse
verkleuring aan de nerven, zonder dat van verbranding sprake was. Serie 8
gaf verbranding aan de randen van de onderste bladeren te zien, overeen
komend met het beeld dat bij de zandgrond optrad (zie aldaar).Ook waren
de nerven paars en de topblaadjes geel.
Omstreeks 20 juni was de stand van alle planten zeer slecht. Ze warer
nog nagenoeg niet gegroeid, de eerste tros was zeer kleinen bloeide slecht
Er werd met 6 2/3 gram kalksalpeter per pot bijgemest. De 23e juni was van
serie $ de stand zeer slecht. Er kwamen gele bladeren voor en brandplekker
op de stengel. Van serie 7 was de stand ongeveer hieraan gelijk, wellicht
iets beter. Serie 8 gaf chlorose in de kleinste topblaadjes te zien. Er
trad nog geringe bladverbranding op.
Na deze datum gingen verschillende planten dood en is de proef be'êindigà.
b. Zandgrond.
De planten in deze grond groeiden goed en snel. Op 25 mei was de
bladkleur reeds wat bleek tengevolge van stikstofgebrek. Ze werden daarom
op 1 juni bijgemest met 3 gram ammoniumnitraat per pot. Reeds voor 25 mei
kwamen in serie 8 (27*5 gram) verbrandingsverschijnselen voor.en wel in
de onderste bladeren, die aan de randen verbrand waren en naar beneden to<
omgekruld. Het verschijnsel kwam bijna geheel overeen met dat van Boriumvergiftiging, tengevolge van een te zware Borax bemesting. De bloei en
vruchtzetting verliepen goed.
Op 10 juni waren de planten weer volledig hersteld van het stikstofgi
brek en waren goed groen. Serie 7 was iets minder donkergroen dan 6.
Serie 8 was nog iets lichter van kleur en vertoonde nu verbranding aan al
le volwassen bladeren. Ook de kelkslippen waren verbrand.
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De 21e juni vertoonde een van de beide contrôleplanten geelkleuring in
de kop zoals in de praktijk op deze grond zeer raak voorkomt. Het chloros
"beeld wijst niet op een gebrek aan een bepaald element. Yan serie 7 en 8
waren de koppen groener» Serie 8 vertoonde nog steeds dezelfde beschadi
gingen. Elk volwassen blad vertoonde verbrande randen en punten.
Op 8 juli waren de contrôleplanten geel in de kop. Ook was dit bij
serie 7 het geval, zij het in mindere mate. Van serie 8 waren de koppen
bijna groen, maar trad nog steeds ernstige beschadiging op. Na deze datum
is de proef be'éindigd.
Samenvatting.
I-»

Sla.
a. Kwartszand.
De planten wilden in dit uitgespoelde zand totaal niet groeien,
ondanks het feit dat het chloorgehalte normaal was. Wel bleek bij de
kleine plantjes reeds dat bij/feerie 4(5 gram) een lichte beschadiging
optrad, terwijl 50 gram duidelijk beschadiging gaf.
b. Zandgrond.
Deze planten groeiden goed. Tijdens de groei, zowel als bij de
oogst was duidelijk beschadiging door verbranding waar te nemen.
0.5 gr/pot gaf geen beschadiging, 1 gram gaf echter reeds zeer lichte
verbranding aan de onderste bladeren te zien. Waarschijnlijk hoofdzake
lijk tengevolge van Boriumvergiftiging. 5 gram per pot gaf dit beeld
duidelijk te zien, terwijl 50 gram een vrij ernstige beschadiging ver
oorzaakte. Het gewicht van de controleplanten was gemiddeld 122 gram,
serie 2 en 3'142 gram, serie 4*133 gram, serie 5' 87 gram per plant.

II. Tomaten.
a. Kwartszand.
De tomaten wilden in het kwartszand evenmin groeien als de sla,
met gevolg dat de planten klein bleven en allerlei verschijnselen gin
gen vertonen, waaruit niet veel Hiel op te maken. Wel gaf serie 8
(27«5 gram) enige verbranding te zien overeenkomende met die op de
zandgrond.
b. Zandgrond.
De groei van de planten was goed en uit de waarnemingen bleek, dc
serie 7 (0.75 gram) soms een iets betere stand vertoonde, dan de con
trôleplanten, die een duidelijke geelklëuring in de koppen te zien ga
ven. Het verschil was niet groot.

10.

Na de teelt is de grond onderzocht. Er kwamen echter geen verschillen van
betekenis naar voren(zie bijlage lil). Ook is de grond speciaal op Borium
onderzocht. Zowel in het kwartszand als in de zandgrond werden in de contrôl
potten lagere waarden gevonden, n.l.
a. Kwartszand: 6 contrôle 4 dpm B
7 0.75 gram 4 <ipm B
8 27.5 gram 12 dpm B
b. Zandgrond resp. 3, 3 en 10 dpm B. Het boriumgehalte werd bepaald d.m.v.
Quinalizarin.
De proef met Prit in kwartszand heeft dus weinig positieve gegevens
opgeleverd. Blijkbaar was geen mogelijkheid tot behoorlijke groei aanwezig*
hoewel hiervoor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak was.Vel bleek zowel bij
sla als tomaten duidelijk dat hoeveelheden van 50 en 27-5 gram per pot vrij
aanzienlijke beschadiging gaven.
De proef in zandgrond gaf bij sla zwaardere kroppen te zien op een
grond, die met 0.5 gram Prit per pot bemest was, ze waren + 20 gram zwaarder
d§n de contrôleplanten. 1 gram Prit gaf hetzelfde effect, doch vertoonde ree
een zeer geringe verbranding. 5

en

50 gram per pot was duidelijk teveel.

Het gemiddeld kropgewicht was dan ook gemiddeld respectievelijk 6 en 55 grair
lager dan dat van serie 2 en 3*
De tomaten gaven bij 0.75 gram Prit per pot geen Tsschadiging te zien,
doch 27.5 gram gaf zeer aanzienlijke verbranding. De planten bemest met
O.75 gram waren iets beter dan de contrôleplanten.
In de eerste plaats moet dus geconcludeerd worden, dat bij hoeveelheder
groter dan 1 gram per pot gemakkelijk beschadiging optreedt, waarschijnlijk
hoofdzakelijk tengevolge van het hoge Boriumgehalte (6fo BgO^). In

tweede

plaats is opgemerkt, dat hoeveelheden van 0.5 — 1 gram per pot verbetering
in de stand van het gewas kunnen geven. Terwijl bij sla het gemiddeld krop
gewicht hoger lag.
Gezien het geringe aantal planten waarmee deze proef is opgezet, mag
niet een al te groot gewicht aan deze conclusie gehecht worden.

26-3-J56

Bijlage I.

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

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

18/3

DE HEER

Wnlpnttfinproftf Frit. Voor de teelt.
Kosten Monster

xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volgnummer

„Humus
Merk v.h. gloeiverl."
monster
%

Ca

CO3

P H

%

6.3

4658

19-

Naaldwijk,

Nq CL

Gloeirest

N-

%

%

water

0.012

O.O3

0.5

*)

*)

P-

K-

water

water

0.5

P.a.z.
O.5

Advies :

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.

IJittffidrnkt in dftlpn n#»r millinen in h#»t Mtrnrt.

0.8

«

*)
Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

1.7

0.0

0.5

0.1

Bijlage II.

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

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

Zandgrond praktijk. Voor de teelt»
Kosten Monster

xf

—f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volgnummer

P 4541

,.Humus
Merk v.h. gloeiverl."
monster

°/o

18/3
Prit

*)
Ca CO3
%

1.3 I.64

P

H

7.2

Na CL

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.000

O.O4

0.7

2.3

Advies :

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond.
Aile hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond.
Î Tiftta/IrTiLl in

rialon

nor mtlîinon in

Kof pytrfirt

19-

Naaldwijk,
*)

*)
Kwater

3.3

**)
Magne
sium

*

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

27

4.0

7.5

O.?

Bijlage III«

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

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

21/7

DE HEER

Nulpottenproef Prit. Na de teelt.
Kosten Monster

xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110

vit.gge

betaling bespaart U onkosten
*)

,.Humus
Merk V.L. gloeiverl."
monster
°/o

Ca

4664

0

4665

19-

Naaldwijk,

•)

*)

Gïoeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.00 6.3

0.003

0.02

0.6

0.9

0.8

2.5

0.0

0.05

1.3

0.5/1

0.04 6.3

0.003

0.02

0.4

0.4

0.8

1.5

0.0

0.05

0.1

4666

5/50

0.05 6.5

0.003

0.02

0.5

0.3

1.0

1.2

1.0

1.5

4667

0

Volgnummer

CO3

P

H

%

Na CL

Kwater

Magne
sium

Mangaan

IJzer

a.z.

a.z.

a.z.

Alumi
nium
a.z.

1.1

T 0

1.68

7.2 0.000 0.05

1.4

1.7

1.0

23

3.0

5.0

0.9

4668

3.5/1 T 2

1.52

7.2

O.OO3

O.O3

0.7

1.8

1.5

17

3.0

4.5

0.8

4669

5/50 T 1

1.40

7.2

O.OO3

O.O3

0.4

1.7

3.5

23

3.5

2.3

0.8

P.a.z.
10.11 —
Advies :

-^q

4664 t/m 66 Kwartszand.

0.0

4667 t/m 69 Zandgrond.

0.0
0.5

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.
1 Titeldruk* in delen ner millioen in het extract.

-

11

PBOEF
MET
FBIT IN KISTJES MET UITGESPOELD KWARTSZAND BIJ TOMATEN.
«ta» = = a~ ss« ssBssss sszsss sssssssssss snsssaiassss sss sssasssa
5=

aa

1954.
sassss

Inleiding.
Daar een reeds eerder genomen proef met uitgespoeld kwartszand was misluk
werd opnieuw in gewijzigde vorm een dergelijke proef opgezet. Het doel van
de proef was door middel van uitgespoeld zand de werkzaamheid van ijzer- en
mangaanfrit na te gaan bij spinazie en deze resultaten te controleren d.m.v.
analyse van het er op gegroeide gewas. Daar de spinazie echter mislukte is de
proef voortgezet met tomaten, terwijl van gewasanalyse werd afgezien.
Opzet.
De proef werd opgezet in kistjes van 50x30x20

cm.

Hiervoor werd een hoe

veelheid kwartszand uitgespoeld. Aan het zand werden ditmaal geen kunstmest
stoffen toegevoegd, doch de plantenvoeding werd in de vorm van een voedings
oplossing toegediend (Arnon en Hoogland gewijz.) Bestaande uit»
a. Hoofdelementenoplossing»

b. Sporenelementenoplossing»

KNO3

1.011 gram

Fe SO^NH^g SO4

O.OÖ35 gram

Mg SO4 7 aq

O.49O gram

H3BO3

0.0029 gram

NH^ Hg PO4

O.32O gram

Mn Gig

0.0018 gram

Ca (NO-^)2 4 aq

O.492 gram '

Cu 30^

0.0007 gram

Alle hoeveelheden per liter.

(^4)2
Zn SO4

^4

0.0014 gram
0.0006 gram

De planten werden afwisselend met oplossing a en oplossing b gegoten.
Omdat zowel de zouten van oplossing a als die van b in êên zouden kunnen word<
opgelost, kregen de planten dus de helft van de normale concentratie, dat met
het oog op het verdampen van het water uit het zand, waardoor de zoutconcentratie te hoog zou kunnen worden. Bovendien konden nu alle groepen met dezelf
de hoofdelementen-oplossing worden gegoten, terwijl alleen verschillen in de
sporenelementenoplossing gemaakt behoefden te worden.
Ir waren 5 groepen van 6 kistjes, die als volgt werden behandeld»
1. Oplossing a + oplossing b zonder Pe SO^ (NH^^ S0^
2. Als 1+3 gram Prit PN 400 20# Fe203
3. Oplossing a + oplossing b zonder Mn Cl2
4. Als 3 + 3 gram Prit FN 100 20$ MnÛ2
5. Oplossing a + oplossing b. Volledig.

(—Fe).
(-Pe + Prit).
(- Mn).
(-Mn + Prit).

12.

Uitvoering.
Het uitspoelen Tan het zand. vond plaats door er 280 kg zoutzuur per ra3
op te zetten en dat geruime tijd door het zand te laten h< entrekken. Daarna
werd het zoutzuur verwijderd door herhaaldelijk opspoelen met leidingwater,
terwijl eenmaal met gedestilleerd water werd nagespoeld. Het zand werd daarna
chemisch onderzocht. De resultaten daarvan zijn vermeld in bijlage 1. De
kistjes werden van binnen bekleed met plastic, zodat het kwartszand nergens
met het hout in aanraking kwam.
Op 25 juni werd per kistje 10 gram spinazie (Var. Viking) gezaaid en een
week later opnieuw. Daarna werden op 2 augustus de tomaten (Var. Victory) ge
plant. Twee planten per kistje. De planten werden naar behoefte gegoten en
wel zo dat afwisselend met de hoofdelementen-oplossing en met de voor iedere
groep gemaakte sporenelementen-oplossing werd gegoten•
Verloop van de teelt.
Het eerste zaaisel spinazie van 25 juni kwam zeer ongelijk op. Daarom
werd enige dagen later het zand per groep gemengd, omdat getwijfeld werd aan
de homogene samenstelling. De spinazie, die een week later gezaaid was, kwam
eveneens zeer ongelijk op. Het bleek toen dat de kiemplantjes in hevige mate
waren aangetast door kiemschimmels.en omdat het zand na tweemaal zaaien hier
mee besmet was, werden op 2 augustus tomaten gepoot. Deze planten groeiden
onmiddellijk snel op. De groei bleef ook later zeer goed. Wel kwam reeds na
+ ean week wat meelduaw voor, maar deze aantasting heeft zich niet uitgebreid
De kleur van de planten was over het algemeen lichtgroen en de groei snel.
Reeds op 17 augustus moesten de kistjes ruimer gezet worden.
Tot 31 augustus was de stand als volgtï
Gr£e]D _1._ (-Fe) zeer gelijkmatig, goed gegroeid. Chlorose trad niet op,de
stand was ongeveer gelijk aan die van groep 5*
GroejD 2,_ (-Fe + Frit). Stand iets minder, wat lichter van kleur en kleiner.
Groejs 3_._ (- Mn) Vier planten bleven van begin af achter in groei. Bij eontrô
le op het NaCl-gehalte bleek, dat ter plaatse te hoog te zijn (zie
bijlage 2), hetgeen overigens onverklaarbaar was, omdat de kistjes per
groep voor de aanvang van de teelt waren gemengd. Van de overige planten
was de bladkleur tamelijk licht.
GroejD 4._ (TMn + Frit). Deze groep bleef in het begin iets achter in groei.
De bladkleur liet evenals die van serie 3 "te wensen over.
GroejD 5_._ ( Voll.) De groei was goed en de bladkleur vertoonde geen afwijkin
gen. Deze groep was het beste zover het de stand van het gewas,betreft.
Omdat de bladkleur in verschillende groepen te wensen overliet is op 28
augustus een monster genomen uit groep 5 (Voll.) om te controleren of de gloe
rest te hoog geworden zou kunnen zijn (zie bijlage 3)»

13.

De chemische samenstelling was echter goed. Wel werd in verband met de bleke
bladkleur na die datum een dubbel dosis KNO^ gegeven.
Op 28 september toen de proef beëindigd werd, bleken van enkele groepen
verschillende planten met hun wortels door de kistjes heen te zijn gegroeid
o.a. groep 1 en 3. Op 28 september was de stand als volgtt
Groep 1. Gewas goed. Bladkleur groen. Sterke wortelontwikkeling.
2. Iets bleek van kleur, gewas goed. Veel geringere wortelontwikkeling.
3. Bladkleur groen. Goed gewas. Sterke worteèontwikkeling. 4 planten
waren doodgegaan.
4» Gewas en bladkleur iets lichter dan 3» Normale wortelontwikkeling.
5» Bladkleur en gewas goed. Sterke wortelontwikkeling.
Ook werden voor het beëindigen van de proef de vruchten van de beide
onderste trossen geteld.
Ie tros

A

0

E

K

T 2e tros T

Groep 1 10

16

9

12

47

72

119

2

22

9

13

14

58

60

118

3

12

12

6

13

43

72

115

4 10

9

10

21

50

40

91

14

19

9

21

63

64

127

5

per 12 planten.

Groep 4 was in het begin iets achtergebleven in groei, daaruit is misschien
de geringe productie te verklaren. De beide Frit groepen bleken aan de eerste
tros aanzienlijk meer vruchten te geven,dat de tweede tros hiervan minder is,
kan gedeeltelijk worden verklaard doordat groep 1 en 3 late wortels in de
kasgrond gemaakt hebben» Daardoor zal ook de stand van het gewas op de laat
ste datum zijn beinvloed. De planten van serie 2 en 4 hadden kennelijk mindei
behoefte om hun wortels buiten de kistjes te brengen en waren misschien daar
door iets lichter van kleur. De planten die met de volledige voedingsoplos
sing waren gegoten, waren echter het beste. Na de teelt werden monsters ge
nomen, waarvan de chemische samenstelling vermeld is in bijlage 4* Gedurende
het groeiseizoen is per plant ongeveer 6.3 1 hoofdelementenoplossing verbruit
en 5*5 1 sporeneihementen-oplossing (zj_e bijlage 5)«
Samenvatting.
Beschadiging door Frit is niet opgetreden. In de bladkleur van het gewa
kwamen slechts zeer kleine verschillen tot uiting tussen de groepen, die wel
en die niet met Frit bemest waren. Een volledige voedingsoplossing gaf de
beste resultaten. De productie van de eerste tros was wel duidelijk hoger va
de planten, die met Frit waren bemest.

14.

Dat het met de tweede tros andersom was is waarschijnlijk het gevolg Tan het
doorwortelen van de planten wit de groepen 1 en 3> waarvan ook de bladkleur
beter was. Er was weinig verschil in werking te zien tussen ijzer- en mangaan
Frit, wel was groep 2 beter dan groep 4» maar ook groep 1 was beter dan groep
3. De groepen zonder ijzer groeiden dus beter dan die zonder mangaan en het
mangaan Frit heeft deze achterstand niet kunnen opheffen.
Het Frit gaf geen verbetering in de bladkleur, wel was de productie van
de eerste hoger bij de met Frit bemeste groepen. Ook bleken demet Frit bemes
te planten veel minder wortels in de kasgrond te hebben gemaakt dan de overig
series. Beide bemestingen hebben dus wel enig succes gehad. Waarschijnlijk ga
ijzerfrit iets meer effect dan mangaanfrit. Een volledige voedingsoplossing
gaf echter de beste resultaten. De elementen ijzer en mangaan worden dus
blijkbaar minder gemakkelijk uit het Frit opgenomen, dan uit een oplossing.

26-3-'56

Bijlage 1.

Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk
Telefoon K 1740-4545 en 4546

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

10/7-'54

DE HEER

Splnazieproef,
Kosten Monster

xf

Ha de slechte opkomst Tan de spinazie.

—f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volgnummer

„Humus
Merk v.fi. gîoeiverl."
monster

'%

*)
Ca

CO3

%

P H

19

Naaldwijk,

Na CL
°/o

Gïoeirest

N-

p-

%

water

water

**

•)

*)

Kwater

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

4659

5.9

0.006

0.03

0.3

0.3

1.5

0.0

0.0

0.3

O.4

4660

6.4

0.003

0.02

0.2

0.3

1.0 0.0

0.0

0.3

0.5

4661

6.4

0.018

0.04

0.2

0.1

1.0

0-0

0.0

0.4

0.8

4662

5.8

0.006

0.02

0.3

0.1

1.0

0.0

0.0

0.4

0.5

4663

5*9

0.006

0.02

0.3

0.2

;.3

0.0

0.0

0.3

0.5

Advies :

4659

Voedingsoplossing - Fe

4660

Idem

+ Prit

4661

Idem

» Mn

4662

Idem

+ Frit

4663

Idem

+ Fe + Mn

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.

Bijlage 2,

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt ontler glas te Naaldwijk
Telefoon K 1740-4545 en 4546

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent Het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

Kistjes Tomaten.
Kosten Monster

xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten
Volgnummer

..Humus
Merk v.h. gloeiverl.
monster
%

Ca

*)
CO3

%

P

H

B.O.46O2

Advies:

Naaldwijk,
Na CL

Gloeirest

N-

p-

%

%

water

water

0.044

0.08

Slechte planten.

Niet besproken onalysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract.

-

19

•)

*)

Kwater

*

Magne
sium

Mangaan

lJzer

Alumi
nium

a.z.

a.z.

a.z.

a.z.

Bijlage 3.

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

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

Gloeirestcontrôle.
Kosten Monster

xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten

Volgnummer

,,Humus
Merk v.b. gloeiverl."
monster
%

p 4670

0.2

*)
Ca CO3

p H

%

0.00

5.9

Sfi-SJAgllSillS

Naaldwijk,

Na CL
°/o

Gloeirest

N-

p-

%

water

water

0.009

0.03

0.8

0.9

Advies :

Vakjej Volledige voedingsoplossing.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen ner millioen in bet extract.

•)

19—54....

*)

Kwater

4.5

Magne
sium

Mangaan

IJzer

Alun
niur

a.z.

a.z.

a.z.

a.z

1.4

0.0

0.4

0.

Bijlage IV.

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

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No
Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER

Proef tomaten in kistjes.
Kosten Monster

xf

=f

Gelieve te storten Giro no 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten
Volgnummer

„Humus
Merk v.h. gloeiverl."
monster
%

Ca CO3

Naaldwijk.
*)

P H

Na CL

%

%

. ÇQT.ember

•)

Gloeirest

N-

p-

%

water

water

•)
Kwater

J?.a 2S
-Fe

4687

89

-Fe + Frit
-Mn

90

jg

Magne
sium

Mangaan

IJzer

a.z.

a.z.

a.z.

Alum
nium
a.z.

6.3 0.006

0.02

1.0 1.3 2.f 2.8

3.5

0.0

0.0

0*0

6.2

0.02

0.8 1.2 2.C

2.0

2.5

0.0

0.0

0.1

6.5 0.012

O.O3

1.4 1.3 2.C

3.8

2.3

0.0

0.0

0.1

0.012

86

-Mn + Frit

6.2 0.012

O.O4

2.5 1.7 3.C ' 5.5

5.9

0.0

0.0

0.1

89

+Mn + Fe

6.3 0.006

0.03

1.6 I.5 2.f

5.2

0.0

0.0

o.c

Advies:

Ha afloop van de teelt.

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.
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. per 100 g. grond.
**) Uitgedrukt in delen ner millinen in h#»t PYfmri

3.5

Bijlage 5

Proef met Frit in kistjes "bij tomaten.

T
; Oplossing a in cnß

Datum

28 juli ;

1000

31 juli

1000

4 aug.

Datum

Oplossing "b in. cm^
1000

30 juli
2 aug. •

50c

500

7 aug.

500

10 aug. ;

500

14 aug.

1000

17 aug. ;

500

, 21 aug.

800

: 28 aug.

1000

26 aug. i

800

30 aug. ;

500

3 sept.j

1000

;

6 sept.j

1000

!

Sept.;

500

10 sept.?

1000

! 11 sept.:

800

14 sept.!

800

! 13 sept.'

800

18 sept.j

1000

• 16 sept.;

1000

21 sept.j

1000

20 sept.l

850

23 sept.!

1000

25 sept.

1000

27 sept.j

1000

Totaal

j

I26OO cm3

12.6 1 per 2 planten
6.3 1 per plant

1 sept.

750

4 sept.

500

8

,

Totaal

11000 om3
11 1 per 2 planten
5.5 1 per plant

15.

VERSLAG VAN BE VOORTGEZETTE CONTROLES BIS IN lg54. WERDEN GEHOUDEN
BIJ ?ßOEpNz WAARVAN OOK REEDS IN |953 GEGEVENS WERDEN VERZAMELD_.

Inleiding.
Van de proeven, die in 1953 waren opgezet (zie het verslag van dat jaar)
werden er in 1954 nog enkele gecontroleerd met het doei na te gaan of de be
mesting met Frit in het tweede jaar na de bemesting nog resultaten zou kunnen
geven. Hiervoor zijn meestal die bedrijven genomen, waar de vergelijkingsmo
gelijkheden het beste waren, speciaal bij de proeven die betrekking hadden op
kasfruit.
Overzicht per bedrijf.
1. M.J._Velleko£p, Middelbroekweg, Naaldwijk.
Verslag 1953» bijlage II.
Begin juli werden de tomaten die op het proefperceel van vorig stonden ge
controleerd. Er waren geen verschillen met de onbemeste gedeelten merkbaar,
Zodat dus, evenmin als vorig jaar,van een duidelijk effect van de bemesting
mag worden gesproken.
2. M.J.v.d.ïrift, Westgaag 98, Maasland.
Verslag 1953> bijlage 21,
Op 25 augustus werd het gewas dat dit jaar op het proefperceel groeide ge
controleerd. Evenals verleden jaar betrof het chrysanten. Er trad geen en
kele afwijking in de bladkleur op. Verschillen met de contrôle waren niet
merkbaar. Blijkbaar bestaat op dit bedrijf geen behoefte aan de elementen,
die het Prit bevat.
3. A._K£uwenhov_en_j_ Kwaklaan 27, Wateringen.
Verslag 1953» bijlage 25.
Op dit bedrijf werden in juli waarnemingen verricht op het tomaten gewas
dat er nu groeide. De gemiddelde cijfers bij de tomatenplanten voor de aan
tasting door chlorose lagen als volgts
2-J- onss 4*75

2. onss 3«7»

1 onss 3*5?

contrôle; 3»3*

Na de tomaten werden chrysanten geplant; deze werden in september eveneens
gecontroleerd, waarbij de volgende cijfers werden vastgesteldi
2-g- onss 1.8}

2 ons: 2.4}

1 onss 2.0

contrôle: 2.8.

Aan het cijfer dat bij 2-g- ons Prit werd gevonden, mag niet veel waarde wor
den gehecht, omdat het slechts een vakje betrof aan een eind van de kas.
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De chloroseaantastingen waren niet sterk. De contrôlevakjes waren zeker
niet erger ehlorotisch dan de proefvakjes. Verder was het tegendeel het geTal. Er kon dus evenals het vorig jaar niet van een verbetering ten gevol
ge van de bemesting met frit worden gesproken.
4* G,»_d_e Ruiter^ Oudelandstraat 20, 's-Gravenzande.
Verslag 1953» bijlage 33.
Ook dit jaar vertoonde geen van de bomen chlorose. Hier bestaat kennelijk
geen behoefte aan de elementen, die in het Frit voorkomen, want de bladkleur was bij alle bomen evenals verleden jaar goed groen.
5*

Monsterseweg 50> »s-Gravenzande.
Verslag 1953» bijlage 34«
Evenals vorig jaar augustus was ook dit jaar in dezelfde maand d^chlorose
in de achterste helft van de kas iets erger dan in de voorste helft. Hier
is dus geen verbetering tengevolge van de bemesting met Prit opgetreden»

6. H._Di_jkxhoorn, Weverskade, Maasland.
Verslag 1953> bijlage 35«
Evenals verleden jaar was ook dit jaar weer een van de contrôlebomen
beter en de andere minder dan de met Frit bemeste bomen. Hier is dus geen
resultaat bereikt met de bemesting met Frit.
7. A.v.d.We]., Noordlandseweg 22, 's-Gravenzande.
Verslag 1953» bijlage }6.
Op 9 augustus werd de stand opgenomen. De met Prit bemeste rijen vertoon
den dit jaar zelfs een iets minder goede bladkleur dan de contrôlerij.
Er is dus evenmin als vorig jaar sprake van een verbetering bewerkstellig
door de Fritbemesting.
8* Plv.d.H°_ev_eri_j_ Zanddijk, • s—Gravenzande.
Verslag 1953» bijlage 39»
.Evenals verleden jaar kreeg men de indruk, dat de profbomen een iets
betere stand vertoonden, zodat dus de mogelijkheid bestaat, dat het Frit
hier verbetering veroorzaakt heeft.
9« J«£*_G_ilbers_2_ Tulpsstraat, Maassluis.
Verslag 1953, bijlage 41«
De stand van de bomen was beter dan. verleden jaar, doch verschillen kwame
niet voor. Hier kon dus ook dit jaar niets van de werking door de bemes
ting met Frit worden bemerkt.
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10. G»P.v.Marr£wijkj_ Mari'êndijk 9» Honselersdijk.
Verslag 1953» bijlage 42.
Eind. juli werden waarnemingen verricht in de kas, waar verleden jaar
Frit was toegepast. De chloroseaantasting was als volgtt
2 onsï 4*0

1 onss 3.0

contrôle! 2.3.

Hier is de stand van de roet Frit bemeste bomen minder dan de contrôle.
Er is dus zeker geen sprake van verbetering door de bemesting met Frit.
11. H.A»_Zwinkels, Kwaklaan 25» Wateringen.
Verslag 1953» bijlage 46.
De grond waarop verleden jaar een proef werd ojgezet is afgelopen winter
gestoomd. De chrysanten, die er dit najaar groeiden, waren zeer mooi
groen van kleur en vertoonden geen enkele afwijking, zodat dus ook geen
gevolgen van de bemesting met Frit merkbaar waren.
Samenvatting.
Bij v.d.Drift, de Ruiter, v.d.Wel, Gilbers en Zwinkels was het gewas
goed, zodat een bemesting met Frit hier niet nodig was. Bij de overige kwe
kers (vijf) trad wel chlorose op en waren meestal ook wel verschillen waar
te nemen, doch zonder dat deze corsespondeerden met de hoeveelheden Frit.
Alleen bij v.d.Hoeven was het met Frit bemeste gedeelte iets beter. Bij alle
kwekers waren de resultaten van dit jaar bijna gelijk aan die van 1953«
Bij de eenjarige gewassen (tomaat en chrysant) werden dus ook dit jaar
geen successen behaald evenmin met de proeven, die betrekking hadden op kas—
fruit. Uitgezonderd een geval, waar de bemeste bomen een betere stand ver
toonden. Dit was echter ook reeds het jaar daarvoor het geval.
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De Proefnemer,
D. Klapwijk.

