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Doel Tan de proef»
Het doel van de proef is, om na te gaan of door toediening van bloedmeel
aan de verschillende gronden een verschil in vrijkomen van opneembare stik-%
stof is te constateren.
Opzet van de proef.
, De proef werd gehouden bij de kwekers?
J. Euigrok, Vredenburghlaan 6, De Lier (klei).
M.v.Straalen, Boshek, 's-Gravenzande (kalkrijk zand).
P.J. Nederpel, Kedemblikstraat, 1s-Gravenhage (ïïumeus zand).
¥£. Mast, Kralingseweg , Botterdam (veen),
Bij genoemde tuinders, werd een kap in een koud warenhuis in de.lengte
en in het midden in de breedte in tweeën verdeeld, zodat vier vakjes van
gelijke grootte ontstonden. Van deze 4 vakjes werden twee vakjes met kunst
mest en 2 vakjes met bloed en kunströest bemest en wel zodanig, dat in de
beide gevallen evenveel voedingsstoffen aan de grond werden toegediend»
De bemestingen werden zodanig gegeven, dat de vakjes met bloed en de vakjes
met kunstmest schuin tegenover elkaar kwamen te liggen en aangeduid met
A,B,C,D» De plattegrond van de kapjes gag er dus als volgt uit s
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Najaar 1953 werden de percelen normaal bemonsterd, waarvan de volgende
analyses?
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De volgende bemestingen werden toegediend?
Buygrok s Vak A en Cs 1 kg bloed + 1 kg 12-10-18 + 1 kg super + 1 kg patentks
li.

\

Vak B en Ds lf kg 12-10-13 + X kg super + -g: kg patentkali.

2.

v.Straalens Vak A en Cs 1 kg bloed + lg- kg 12-10-18 + -g- kg super + 1 kg pa
tentkali»
Vak B èn Bs 2 kg 12-10-18.
Nederpel

% Vak A en Cs 1 kg bloeà + 1 kg 12_10-l8 + 1 kg super
Vak B en Ds •§• kg kalkamm onsalpeter + 1 kg 12-10-18 + js kg super.

W.Med;

s Vak A en Cs 1 kg bloed -i- 1^ kg 12-10-18 +1-|- kg super +

kg

patentkali.
Vak B en Ds 1-| kg 12-10-18.
Ongeveer half Februari werd direct na de vorstperiode de stand van het
gewas gecontroleerd bij Ruygrok, v.Straalen en Nederpel. De sla bij Buygrok
had het meest van de vorst te lijden gehadj + ]â

uitval. Bij v.Straalen

trad practisch geen uitval op. Bij Nederpel was het percentage op dat moment
5 â 6;S. Bij Mast is de sla na de vorst gepoot, dus was daar geen sprake
van vorstschade.
Bij Buygrok en Nederpel is het percentage aan wegvallers tot aan de oogst
opgelopen tot + 20 â 25,» en meer.
Bij v.Straalen en Mast is geen noemenswaardige schade ten gevolge van de
vorst opgetreden#
Methodiek ter bepaling van de vrijkomende stikstof in de grond.
Dr Ir D.A.v.Schreven van het bodemkundig Laboratorium voor de NQ-polder
heeft in de NO—polder onderzoekingen gedaan naar het vrijkomen van minerale
stikstof en vond correlatie tussen de opbrengst van verschillende landbouw
gewassen en het vermogen van de grond om minerale stikstof te leveren.
Onder zijn leiding werd een Laboratoriummethode ontwikkeld, teneinde na te
gaan hoeveel stikstof door een bepaalde grond voor de plantenvoeding onder
bepaalde omstandigheden geleverd kan worden. Voor een uitvoerige beschrijviz
van deze methode zie proefverslag Mineralisatieproef met organische mest
stoffen bij tomaten in O-potten.
De mineralisatiemonsters voor deze proef werden zo gestokenf dat van
ieder vakje een monster (10 potten) kon worden onderzocht•
De monsters werden gebracht op 65/j van hun maximale vochtcapaciteit en
periodiek op in wateroplosbare stikstof ondergocht.
In een grafiek(bijlage a,b,c? en d) zijn de gevonden stikstofgehalten
uitgezet tegen de tijd.
Na het planten van de sla zijn ook uit de vakjes periodiek monsters
gestoken z.g. practijkmonsters, die eveneens onderzocht werden op waterop
losbare stikstof. De waarden van de stikstof in deze monsters zijn in dezel
de grafieken eveneens uitgezet.
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Theoretisch moeten dus de curven van de mineralisatiemonsters naar
gelang de tijd hoger liggen dan van de practijkmonsters, daar de vrijkomende
stikstof onder practijkomstandigheden door de plantenwortels kan worden
opgenomen, terwijl de stikstof in dé mineralisatiemonsters niet werd opge
nomen»
De grafieken zullen nu een'voor een worden besproken.
Grafiek a» Ruygrok.
De rode lijn geeft het verloop van de stikstof in de mineralisatiemon
sters dus de monsters, die gestoken zijn in de vakjes A en G (Bloed en
kunstmest)« De blauwe lijn geeft het verloop van de stikstof in de minera
lisatiemonsters gestoken in de vakjes B en D (alleen kunstmest).
De groene en bruine lijn geven van respectievelijk dezelfde vakjes het vrij
komen van de stikstof onder de practijkomstandigheden aan» De laatste lijnen
lopen verder door dan die van de mineralisatiemonsters, doordat na de 10
weken, welke nodig waren voor het mineralisatieonderzoek, de practijkmon—
stername tot het einde van de slateelt is voortgezet.
Een in het oog vallend feit is in de eerste plaats dat zowel de met
bloed en kunstmest als met alleen kunstmest bemeste grond onder practijk
omstandigheden tegen het einde van de teelt een scherpe daling van het
stikstofgehalte te zien geeft. Dit stemt overeen met de bewegingen, dat sla
tegen het einde van de teelt veel stikstof uit de grond opneemt.
Leverde in de mineralisatiemonsters de grond welke alleen met kunstmest
bemest was na 10 weken maximaal 10.7

N per 100 gr.grond,onder practijk

omstandigheden blijkt dit nog iets hoger te liggen, n.l. 12.5

N en wel

op 24/2. In het geheel blijkt dat de met kunstmest bemeste vakjes in het
algemeen iets hoger liggen in II—gehalte, dan waar bloed + kunstmest is ge
bruikt.
Grafiek b. v. Straalen.
In deze grafiek blijkt dat de grond in z'n geheel minder stikstof
levert dan bij Buygrok. Bij v. Straalen maximaal 7*5 mSr P®r ^00 gr.grond,
bij Buygrok maximaal 12,5 mgr. Dit is niet vreemd, wanneer men weet dat
de tjiin van Buygrok bestaat uit vrij zware kalkrijke kleigrond, terwijl bij
van Straalen de grond een kalkrijke zandgrond is, die van nature armer aran
organische stof iâ dan de kleigrond bij Ruygrok.
De scherpe daling? cLie we bij Buygrok tegen het einde van de teelt in
de practijkmonsters waarnamen, blijkt ook bij van Straalen,hoewel minder
scherp, aanwezig. In de grond werd onder practijkomstandighedën minder
stikstof teruggevonden dan in de mineralisatiemonsters.

Waar men weet dat bij van Straalen aanmerkelijk minder groeistoring
ten gevolge van de vorst is opgetreden dan bij Buygrok, mag worden aangeno
men dat door een betere wortelwerking in dit geval ook inderdaad meer stik
stof is opgenomen.
Tussen de bemesting met bloed + kunstmest en die alleen met kunstmest
ligt weinig verschil in vrijkomende stikstof,- zowel in de mineralisatiemonstd
als onder practijkomstandigheden. Dit is mogelijk te verklaren, wanneer
men weet dat op dit bedrijf reeds vele malen met Schiedammer of rotte mest
is gewerktj zodat de betrekkelijk kleine hoeveelheid bloed hierop geen noe
menswaardige invloed heeft uitgeoefend.
Grafiek c. IJederpel.
In deze grafiek komt evenals bij de beide vorige grafieken naar voren,
dat er tegen het einde van de teelt een daling van het stikstofgehalte in
de practijk zichtbaar is. Verder is hier duidelijk bij de practijkmonsters
zichtbaar, dat aan het begin van de teelt meer in watej? oplosbare stikstof
aanwezig is, in de veldjes welke met kunstmest zijn bemest dan die waar met
bloed + kunstmest is bemest. Of de afname van eerstgenoemde hoeveelheid
wordt veroorzaakt door opname van de planten, moet sterk in twijfel worden
getrokken, daar de groei van de planten in die periode vrij gering is ge
weest. De afname kan evenwel een gevolg zijn van vastlegging door bacteriën
etc. In de mineralisatiemonsters komt naar voren, dat er weer geen groot
verschil is tussen de stikstofleverantie van de met bloed + kunstmest en
de met alleen stikstof bemeste grond.
Grafiek d. TF.Mast.
Door de vorst konden bij ¥. Mast niet regelmatig practijkmonsters wor
den genomen. Na eind Maart geraakte het gewas volgroeid, zodat er niet meer
tussen gelopen kon worden om monsters te nemen, daarom zijn na die' datum
geen practijkmonsters genomen.
In deze grafiek valt sterk op, dat er grote schommelingen optreden in
het H—gehalte. Dit zijn voor een groot deel vermoedelijk tevens monster— en
inzetfouten. Men kan echter wel aannemen, dat er gemiddeld in de mineralisa—
tiemonsters een hoeveelheid van £ 23«5 - 15 = i 8.5 meer N is vrijgekomen.
Het praktijkonderzoek is te kort geweest om een conclusie mogelijk te.maken.
Bij Mast zijn op de veldjes geen gelijke hoeveelheden stikstof gegeven.
Het bloed is op de À en C veldjes extra gegeven, deze veldjes hadden dus
iets meer stikstof en wel die hoeveelheid, welke overeenkomt met de in water
oplosbare IT aanwezig in 1 kg bloed (12/b).
Een noemenswaardige invloed op de totale hoeveelheid vrijkomende stikstof
blijkt dit nauwelijks te hebben.
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Berekening hoeveelheid M en conclusies»
Gaan we in de grafieken na de hoeveelheden îî, welke in de grond zijn
vrijgekomen, dan kan de volgende hoeveelheid berekend wordeng
J « Buygrok » Mineralisatiemonsters s Bloed + kunstmest 4»1 Wg^ N per 100 gram
grond. Alleen kunstmest 5*5

zuivere N per 100 gram grond.

Practijkmonsters g Bloed + kunstmest 6.5 mgr. Alleen kunstmest
7«4 mgr N.
M.v.Straalen. Mineralisatiemonsterss Bloed + kunstmest 3.7 mgr N per 100 grai
grond. Alleen kunstmest 3.2 mgr N.
Practijkmonsterss Bloed + kunstmest 0.2 mgr H. Alleen kunstmes'
I.9 mgr N.
F.J.Nederpel« Mineralisatiemonsters s Bloed + kunstmest 2.9 mgr N per 100 grai
grond. Kunstmest 3.1 mgr.
Practijkmonsters s Bloed + lcunstmest 2.9 mgr N per 100 gram
grond$ kunstmest 2.4 mgr.
W. Mast.

Mineralisatiemonsters % Bloed -t- kunstmest 10.8 mgr H per 100 g
grond. Kunstmest 8.0 mgr.
Practijkmonsters? Bloed + kunstmest 8.9 mgr N per 100 gram
grondj kunstmest 10.4 mgr.

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden, dat bij de mineralisatiemön—
sters geen practisch verschil in vrijkomende stikstof is opgetreden tussen
met bloed en niet met bloed bemeste grond. In de practijkmizmsters was tussen
deze beide ook geen duidelijk verband merkbaar.
Een oorzaak hiervoor kan zijn, dat op de gronden waar deze proef is
gehouden de afbraak van eiwitachtige stoffen die regelmatig met organische
mest worden toegevoegd, reed s in voldoende mate stikstof levert, waardoor
toediening van een betreklcelijk geringe hoeveelheid organische stof zoals
bloed weliswaar de N—verliezen op peil houdt, doch op het evehwicht van die
afbraak geen noemenswaardoge directe invloed uitoefent. In de ondervolgende
tabel is een overzicht gegeven van de hoeveelheden vrijgekomen N,uitgedrukt
in kg kalkammonsalpeter per rr en in gr ïl per 1 bodernvocht.
gewicht
van 1 L
droge
grond

mgr H jkg kalkam- 1
100 gram monsalpeter
grond
1 rr^
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B + K 1 K IB + IC K
0.6 0.8
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rr2
756
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1.0 0.8 1148
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Kuigrok

5.5

6*

Indien men aanneemt, dat de toegediende hoeveelheid bloedmeel volledig
zou worden omgezet in de mineralisatieperiode (of teeltperiode)dan komt uit
1 kg "bloedmeel dus 120 gram IT vrij. 7oor Mast zou dit betekenen (486 gram =
1 L droge grond) +_ 6 mgr K per 100 gram droge grond. Voör de zandgronden

(88O gram f.1 L dröge grond) is dit ongeveer 3«5

rnSr

N per,100 gram droge"

grond. Gezien echter de mineralisatiegegevens mag men zeggen, dat slechts
bij Ruigrok en Hederpel het bloedmeel zichtbaar heeft gewerkt-.
Bij deze twee.tuinders blijkt de bloedmeelbehandeling een läger N-nive&u
te veroorzaken dan de kunstmestgiften (alleen in. het geval van Mast wótd
het bloedmeel extra gegeven, in de andere gevallen werd het bloedmeel vol-ïe^
dig in mindering, van de totale Itf-bernesting gebracht). Dit verschil in
N-niveau zou dus een maatstaf kunnen betekenen voor het achterblijven van
de bloedmeelomzetting. Het is bij uygrok vrij aanzienlijk, bij Hederpel.
onbetekenend (respectievelijk 1.4 en 0.2 mgr N). Bij van Straalen is er een
verschil dat ten gunste is van de bloedmeelbehandeling (0.5-mgr N) hetgeen
er dus wp wijst, dat deze meststof wellicht wat stimulerend heeft gewerkt
op"de algehele M-mineralisatie.
Wij menen uit de&'e tegenstrijdige gegevens echter geen conclusies te
mogen trekken. Bvenmin mag men aan het verschil in B-niveau bij Mast (2.8 mg
H), waar dus het bloedmeel als extra mestgift werd toegediend veel waarde
hechtenf het zou kunnen betekenen, dat 55/^ van het bloedmeel was omgezet op'
het tijdstip van monstername.
Vergelijkt men uit de laatste tabel de aantallen uit de N-cijfers
berekende kg kalkammonsalpeter, dan varieren deze hoeveelheden van 0*5
1.0 kg, maar berekent men het op de hoeveelheid vocht per 40Q0 1 grond
(in 1 rr^) don zijn er per liter bodemvocht 0.15 tot 0.29 gram M aanwezig
(gerekend bij de vochttoestand dat^65-75/k

van

!

vöchtcapaciteit is gevuld

met water). Hieruit blijkt dus eem te meer dat de N—cijfers gerekend per
100 gram droge grond, een minder juist beeld geven van de werkelijkheid dan
2
berekend naar volumen grond of hoeveelheid water per rr .
Samenvatting.
De vergelijking van de werking van bloedmeel (l2}ó N) bij sla op een
4-tal bodemtypen, met die van kunstmest leert, dat volgens de minerlisatie—
gegevens en ook volgens de practijkmonsters, die tijdens de teelt werden
genomen, geen noemenswaardige verschillen optraden. Dit kan ook haast niet
anders, als men achteraf ziet hoeveel de grond reeds voor nature aaü. N
naïeveren, ook zonder bloeilmeel, waarvan slechts 1 kg/rr^ werd toegediend
aan de behandelde vakken. De slaoogst werd niet geregistreerd, gezien de
ongelijke, door vorst veroorzaakte stand bij enkele bedrijven.'
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