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Inleiding.
01% vroeger genomen proeven bleek, dat m» atartoplo»sing,dl« als 10 cc
per plaat werd Ingediend, niai altijd da ta verwacht« eneLle opnase Tan
foefor tot gevolg had. Dit ward aan hat kleine •olm* toegaeohrevan^waardoor
da verepraidlng door da potgrond onvoldoende waa, aodat da P veelal buiten
bereik van da wortele blaaf • Soor de P in aan grotara hoereelheld ntir op te
loaeen (50 ce par plaat) werd da opnaa* veelal verbeterd. la dese proef werden
data bald« a*thoden van atartoploaalng toedienen vergeleken t . o b a n a a t a
plantas an planten^die da atartoploaalng door da grond gemengd toegediend

Froafopaat OB Uitvoering.
Be volgende objecten «erden vergeleken»
1. Xomaal beaeete planten.
2, Planten, welke 10 ee atartoploaalng (1# P^Oj) ontvangen.
3, Plantan, welke 50 ee atartoploaalng (0.2* P^) ontvangen.
4. Planten, walk« 50 oo atartoploaalng (0.2*

doo* <*• grond geaangd,

ontvang«».
Oaaaald ward op 12 novasibar. Op 2 deeeafoer ward» da teauatplantjee
verepeend. Doer een vergiaalng wardan da planten op 5 daeeafeer in de
tflaooneintanka

gepoot. Op 9 deeeafcer werden de plenten wear in nernale

verapeenbakjee geplant. Hat oppotten vomi op 10 deoeafeer 1957 plaate, waarbij
da planten de radlo-aetieve P ontvingen. Oka behandeling beatond alt
6 planten, flebraikt

werdi

1. 3 portlea opgeloata SH^HjPO^. Elke portie bevatte 0.6 g PgO^ ala drager.
Activiteit per portie wee 0*6 MS.
2. 1 portie RH^HjPÜ^ ala vaate etof, 0.6 g PgOj ala drager bevattende*
Activiteit 0.6 NS.
Bij de normie baneating ««rd de droge a tof door grond van 6 potten gaaiangd.
Bi,1 de atartoploaalng van 10 ed per plant werf 1 portie radio~aotieve etof

2.

tot 60 ee virM, waarna de pas opgepotte planten de oplossing ontvingen. Bij

éi startoplossing 50 ce {Mar plant moed 1 porti« tot 500 co verdund, «»«ma ook
d«s« opgepotte planten do P?2 ontvingen. Bij do laatst« behandeling w«rd da
SH^HjPO^ eveneens tot 300 cc verdund, «Maro« d« oplossing net fremd iras
6 pottea mrê veraeagd. Blwdoor ontvingen dus «Ho planten geaiddeld
0.1 g FjjOj als dra^or * Q«1 MC P32*
0« potgrond bervatt« weinig P, soals ia bijlag« 1 és grondanalyse t« *i«n
De radio-activiteit word met behulp fan d« Geifer-Müller tell«r, %rp«

P,W. 4032, P.*. 4053 m P.W. 4021 van Philips geweten. Ia bijlag« 2 1« d«
radio-activiteit in procenten t.e.v. de ias«tdat*» af t« lesen. 22e uitkoasten
van de berekeningen brtrtft«d. d. P32 concentrât!« in bet groeipaatj« «a d«
totale opna»e berekend door de P^ concentratie ia bet blad met bet blad*
£

oppervlak te vermenigvuldigen, staan ia bijlag« 3 vermeld. De cijfers be
treffende de total« opname rm de plaaten op 8/1 d.a.v. bet «aken van
preparetea verkregen, vond op de ia bijlage 4 beschreven wijse plaat« («1«
recept C ? 19 in b«t receptenboek).
^aaaf de toediening ven é* *Vt •ija teaperataur waarnes&ngen verrioht, di« all«
ia bijlag« 5 «ijn opgenomen. Op 7-1-' 58 !• *«** «MI plaat van 41k« behandeling een
aoto-radiogra« g«maakt {bijlage 6). De plaats» werden alvorens op de radio
actieve gevoelige plaat g«l«gd te worden, tmmm filtr««rpapier aet een
strijkijser droogg«streken. Be expcsltieduur was • 17 aar (vaa 7/1 te
16*10 «ar tot 8/1 t« 9*10 aar). 0« activiteit lag tuae«n d» 9000 - 16000
l»qpuls«n p«r minuut.
R««qft«a.
Vit bijlag« 3 blijkt, dat de opnaae na $ dagen bij gebralkaaking van een

^

startoploeslng van 10 cc p«p plaat sterk t.o.v. all« ovorige behandelingen

m» v«rb»t«rd. Mm gaastlg «ff«et van és startoplossing van 50 cc p«r plaat
werd op dit tijdstip aooh waargenomen als d« vloeistof bij de plant g«got«n
word, »»Ii al« des« door de groad gemengd werd g«g«v«n. Na verloop van
1 w«ek bl«ek eohter, dat és planten, di« d« fosfor opg«lo«t ia 50 ee water
door d« grond geaengd entvin« «o, ongeveer een gelijk« of «ea grot« hoeveelheid.
Pj2 hadden oji§asioa«a dan de bemeste plaat», taraijl het gunettg effect vaa
de startoplossing vaa 10 oc per plaat t.o.t, b«a«stlag verminderd was. Bij de
volgende controles bleak, dat <ft» plaaten »et d« slsartoplossing door d« grond
h«t geaakkeli jkste opaaaaa. De ?-opna»« van de beneste plaatca
M"

*" "rtl*rtn« '«" •»* wl«"> T» * 'ja"*»"» k*"
«•Hiebt ia d« volgende veronderstellingen gevonden worden.

Yo

op^r~2cum <

c? 3 7^-eZc «S.T2, £n£j^a<xL^L c/.j~r? cr
yO A- e^bcxz-ci <e_o.

S

•^Z^e^tze^fpïiji
^S/£ctf£op£o^pr7J-2y

/o cc

js£cl/ti£ ,

^£<x^Ecij=>£o^dr-2j •SO cc p<s.b~ J=>£cm&
vv\

^a.r^(^p/o^pyîo ?occ
c^ oo/- c^e.
--L—i—lateen £ ^ej-n^n^cl

JZv I-J<ej~Lfxr? vir?.
5oo.ooo

—W-5L®
*w. \

500.000

\\\
lAV
Vöö 000

300.000

200.0O0

/OO-OOO

.Xs
\

i

A. Zoals ook uit de auto-radiograamen (bijlag* 6) blijkt, warm da gebruikte
plinten stevig, kort en gedrongen. Hiardoor ward ondiep gepoot. Da 10 ec
kon dus genakkelijk tot hat wortelgestel doordring«» m door de hoge
concentratie (het 5-voudige van bah. 3 an 4) ward aan snelle opnana vlak
na da toediening waargenoaan.
B. Da grondtenperatunr was duadanig hoog, dat da P-opna*e gemakkelijk kon
verlopen. Het gunstig effect van da startoplossingao ward hierdoor »Inder,
terwijl tevens da wortels van vooral de planten, die 10 cc oplossing

ontrt*,«, bit« frik vn d. rn

D. pUat« H. d. .tTtopl».,!«
door da grond genengd ontvingen vertoonden na aan goede opnana, hetgeen

begrijpelijk la» aangaden desa plantan da P in een gemakkelijker
opneenbara vorn (opgelost) hadden ontvangen, dan da banaat* planta»*
Sa cijfers van 8/1 (• 3 weken na da toediening), waarbij da totale opname
d.n.v* preparaten ward nagegaan» kosen »et dasa veronderstellingen overeen
(ale onderstaand blokgrafiakje).
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Sa plantan «at 3tartoploaaing 90 cc per plant door da grond genengd hadden
verreweg da neeate ? opgenoa««, gevolgd door da baneate plantan. (Boge
temperatuur
malle verspreiding v.d, wortala door da potgrond - vloeistof
gemakkelijker op te nanen dan vaat* atof )• Ik» plan tan nat 50 oe atartop*
loaaing bij da pluit gegoten hadden maar P32 opgenomen dan da planten nat
10 ee etartoploasing. Ook dit kan sear waarschijnlijk aan da batara var
daling van de P door de potgrond bij gebrulknaking van aan groter volune
worden toegeaohrevan

«•

Zoala raada blaak, wardan op 7 januari 4 auto-radiograanan gansakt
(ai* bijlag« 6). S« gavondan opnaaa-oijfara d.n.v. proparatan varkr«gen

»%mmm M«km «««I ov«r««n. Ù9 liaMt« plant «a da plant Mt 50 oe
atartoploaaing gterm da boogata P^2 concantratia In hat blad ta sian. Sa
banaat« plant vu «Militär nindar var ontwlkkald daa da plast nat d« door da
grond gaaangda atartoploaalng. Da total» opnana van daaa laatat ganosnrta
plant sal dua, so«la avanaana uit da praparatan blaak, hogar babban galagan.
Ito pin tan, v«lk« 10 of 50 nl atartoploaaing um bat oppottan bij da plant
kragan g«gotan, aijn vrijiwl galijk ia ontwikkeling als da plant nat da
atartoplosaing door da grand ganangd« Da '12 coooantratia was bij dasa
plantan aehtar lagar.
Da plant, dia 10 Él starteplosaing ontving, gaf da laagst« P^2 oonoantratia
t« sian*

Samenvatting en Conclusie.
Uit dit startoplossingsproefje bleek dat»
1, Soi startoplossing van 10 cc per plant vlak na de teediening het snelst
werd opgenomen.
2, Na een langere opnametijd (7 à 19 dagen) de starteplessing van 31 cc per
plant door de grond gemengd, de greetste opname te sien gaf.
3, Na 8 wéken de planten, welke 1f cc startoplossing ontvingen de laagste
P-opname vertoonden en de planten met 5# cc deer de grond gemengd de
grootste opname blijven te zien geven.
Hieruit blijkt, dat bij temaatplanten met een kert hypocotyl de P-opname
bij het oppotten verbeterd kan worden door een star toplossing van 10 cc per
plant. De planten zullen dan melier aanslaan* Temaatplanten net «an gerekt
hypocotyl, die dus diep worden gepeet, zullen wellicht meer profijt uit een
groter volume startoplossing kunnen trekken. Voorts moet opgemerkt worden,
dat de grondtemp, in dese proef aan de hoge kant was, waardoor de P-opname
gemakkelijk verliep. Het gunstig effect van de startoplossing werd dus
genlninatiseard. Voor een betere langdurige opname saX men het beste gebruik
maken van een startoplossing, die door da grond gemengd is en op de tweede
plaats door een normale bemesting. Voor het bevorderen van het aanslaan van
de planten na het verpoten kan beter een startoplossing bij de plant gegoten
worden. Afhankelijk van de lengte van het hypocotyl (diepte van het planten)
zal aan een kleiner of groter volume startoplossing toe moeten dienen.
Naaldwijk, 6 oktober i960.

De Proefneemster,

I.H.

Wil v. Ravestijn.
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Brief no.
Monster(s) ontvangen: 1*/12

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:
DE HEER

Kosten: f

Prestation

EMMUê

Gelieve te storten giro no. 293110
Vlugge betaling bespaart U onkosten
Volgnummer

Sp.109f

Orga
Merk v.h.
nische stof
monster

%

CWaafc- 27.S
prond

Advies:

Naaldwijk,
*)

Ca COg

%

P H

Na Cl

1.04 5.7 0.028

Gloeirest
(extract)

%

0.38

•)
Nwater

7.8

*)

pwater

0.4

^

19. .?'"
**)

*)

Kwater

S.0

Magne
sium
a.z.

Mangaan

Ijzer

a. z.

a.z.

306

n.4

1 »4

*œr vàXo-mUmv* ?. im»af.

131% HSitW WD kveekgrond

mm velàomâ* Heeg organiaeh« stofgafaalta m

bavai mm flink« voorraad koolaura kalk.
Da pH is niet t« laaf.
Da aotttgahalt« dja la*g.
In watar ©pleäbara ToadiRgaetoff« wardan waini* gavondan.
isagBaaif»cijfar ia, av«ala hat mtmgmmei4t«rt roldotnda hoog,
D« «ijfara wer ijsnr an alHniniu» «ijn ennati* 1«««.

BE KI JESTQI8ß0U«C0KSULKI(T,

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 per miljoen in het extract

Alumi
nium
a. z.

3.1

/

Bijlag« 3«

Opname ta hot grooipuntjo goaeton.
23/12

27/12 310/12

t. BoKOSt

1627

2, Startoplossing 10 ce por plant

4134

4669
8881

3, Startoplossing $0 ee por plaat
i» Startoplossing 50 oe por plant

960
1076

4764
6821

1/1

11830

18423

14656

16397

8727

17013

16844

22560

door do grond gsnongd.

Total® q»«M door bladoppervlak «a oonoentratie m het blad
to reraenigvuldigaa.
27/12

30/12

II857

87001

213574 715615

2. Startoplossing 10 ee p«r plant

29601 139840

272711 664201

3* Startoploasing 50 ee por plant

12187
11122

154315 579098
270272 750624

door do grond g—ongd>

•

4* Startoploasing 50 ee per plant

69275
89816

3/1
!

t

23/12

Bijlag« 4

Het bepalen rm d« total» opname d.a.v. preparaten.
De planta» werden in Mn mortlertje net zilversand en (»der toevoeging
ran aloohol 96, fijn gewreven. Sr werd se weinig aogelijk alcohol gebruikt.
Het plentern»es stond even onder de alcohol 96. Hierna werd 10 minuten bij
3000 toer» per seconde gecentrifugeerd. Be geklaarde vloeistof werd afgsochonken en gemeten. Hiervan werd 0,25 cc in een counting-cup gepipetteerd en
de activiteit in het lood-kaateal gemeten.
Resultaten.
Boeveelheid
geklaarde
-vloeistof
Onbehandeld

—

Bemest

16.6 oe

Startopl. 10 co.

18.4 oe

Startopl. 50 ee.

22.0 ee

Startopl. 50 cc gen.

22.2 oc

Tikken per minuut
Cup b
Cup A
1
1
2
2
3
12

8

3

totaal

m

50 Acti
222? 2330 2447 2176 2201 2160 13549 viteit
480 477 510 607 582 550 3206 40*.
10

«

-

1101 1106 1133 871 949 920 6080
2491 2489 2423 2441 2469 2525 14838

Berekeningen van de totale opname in tikken per minuut.
1.(ü|&2 .|)*4x 16.6 - 2248 x 4 x 16.6 - 1492&7 *
a.(i^ •|)* 4 * 18.4 - 524 x 4 * 18.4 - 38566 x
3.(^p - ^jp) x 4 x 22.0 » 1003 x 4 x 22.0 • 88264 x
4.(iÊ|S .|)*4i 22.2 - 2463 x 4 x 22.2 - 218714 x

" 37368.
- 96415.
» 220660.
- 54éff85.

Twaporatuurgogorena«
9 uur
Vlooistof G rond

2 uur
Vloeistof < trond

Max. Min.

K«x. Min.

Max. Min.

22.5 16.5
18.0 12.7

17.6 17.2 17.5
13.3 12.8 16.9

17.5 17.2 18.0
16.5 17.9 16.8

18.0 17.5 17.7

Index

23 d«c.
24 H
«*

25
26

R

27

«

22.5 12.6

17.3 16.8 17.3

28

B

18.9 16.0

17.2 16.5 16.7

29

»

30

«

22.4 16.1

17.2 16.8 17.5

17.2 16.7 17.8

19.0 16.0

17.2 16.8 17.8

18.2 17.7 16.7

17.3 16.8 17.4
16.9 16.5 18.0

20.1 19.7 10.6

M

19.9 15.9
20.5 15.5
22.7 16.0

6

II

18.7 16.0

16.5 16.0 17.9

17.0 16.2 17.8

7
S

«

17.9 16.0

II

18.2 15.2
20.1 15.4

17.0 17.0 17.8
18.2 17.5 17.2
lé .7
17.5

17.2 16.7 17.7
19.4 18.9 18.3

II tt
1 jin.
2. «
I
i

«

g

17.5 17.0 18.5

Ky

n .7

17.7

Bi.ila*e 6

Plant met 50 «1 atartopi©esing.

Plant raat 50 ml startoplossin^
door de grcnd gemengd.

