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INLEIDING

In de loop van de jaren is in ons land een aantal bekalkingsproeven
uitgevoerd met; groentegewassen onder glas.
Omdat de grondsoorten, de geteelde gewassen en ook de proefopzet
steeds verschilden is een gemeenschappelijke verwerking van de
resultaten van de diverse proeven niet goed mogelijk. In dit rapport
wordt toch een poging gedaan.
Allereerst zal een beknopte beschrijving van alle ter beschikking
staande experimenten worden gegeven* daarna volgt een samenvattend
overzicht en ten slotte zullen conclusies worden getrokken.
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Naaldwijk

(Proefstation)

In een gebrekkige opzet zijn in een potproef eerst spinazie daarna
tomaten geteeld. De potten werden gevuld met een aantal niet nader
omschreven grondsoorten met uiteenlopende zuurgraad (pH 4,6 tot 8,0).
Vergeleken werden een zure en een basische bemesting.
*

'

De basische bemesting werd verkregen door toediening van thomasslakkenmeel en chilisalpeter, de zure bemesting door toediening van zwavelzure
ammoniak en superfosfaat in enkele gevallen ook met 12-10-18.

De hoe

veelheden voedingselementen waren ongeveer gelijk. Bij spinazie was de
zure bemesting beter, bij tomaat de basische.

Literatuur :
Everdijk, M.S. : Bemestingsproef op gronden met verschillende
pH op spinazie.
Proefstn.Groenten-Fruifcfc.Glas, Naaldwijk.
Intern Rapp. 1934>5 pp + 6 bijlagen, getypt.
Klapwijk, J.G. : Tomaten na spinazie op gronden met verschillende
pH.
Proefstn.Groenten-Fruifct.Glas, Naaldwijk.
Intern Rapp. 1934, 2 pp + 8 bijlagen, getypt.

19^0

Naaldwijk

(Proefstation)

In een potproef met twee grondsoorten veengrond : {52% organische stof)
uit Hillegersberg en een zandgrond (1,3% organische stof) uit Naaldwijk,
werden tomaten geteeld bij verschillende pH's.

Bij veen werden de pH's

verkregen door toevoeging van kalk, bij zand bij vier objecten, door
kalktoevoeging en bij 2 door toevoeging van zwavelpoeder.
Op veengrond blijft de opbrengst zonder kalk (pH 3#8)

duidelijk achter,

overigens is het niet geheel zeker of er sprake £s van een optimumkromme
met optimum bij 6,0 dan wel een ongeveer rechtlijnig verloop tussen pH
4,6 en 6,8.
Op zandgrond is wat de opbrengst hetreft de situatie nog onduidelijker.
Worden alle gegevens gemeenschappelijk bekeken dan lijkt het erop dat er
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een rechtlijnig verband is tussen pH en opbrengst. Hierbij zijn echter
de behandelingen met zwavel en inet kalk tezamen genomen, hetgeen weinig
verantwoord lijkt. Worden de gegevens van alleen vier bekalkingsobjecten
tezamen bekeken, dan krijgt men de indruk dat de extreem hoge opbrengst
op één van de zwaarst

bekalkte objecten een uitfeijter is en dat de

conclusie moet zijn dat de opbrengst niet wordt beïnvloed door een pH
van 5,1 - 6,5.

*

Het aantal neusrotte vruchten, uitgedrukt als percentage van alle ge
oogste vruchten, blijkt op zand duidelijk te worcten verminderd naarmate
de pH hoger is. Op veen worden alleen op twee objecten met een lage pH
neusrotte tomaten aangetroffen.
Conclusie : In een potproef met tomaten werd op veengrond een goede

opbrengst verkregen bij een pH van 5,0 tot 7,0.

Onder omstandigheden

dat neusrot optreedt is op zand een pH van omstreeks 7 gewenst. Indien
geen neusrot op zou treden (ander ras, lage gloeirest ?) zou de pH op
zand uiteen mogen lopen van 5 tot 7 om een goede produktie te krijgen.
Met deze proef is een samenhang tussen pH en neusrot vrij duidelijk
aangetoond.
Literatuur :
Pattje, D.J. : Kalktrappenproef 1940 op tomaten.
Proefstn.Groenten.Fruitt.Glas, Naaldwijk
Intern Rapp. 1941, 14 pp + 36 bijlagen,
getypt.
Jumelet, A & Koot, Y, van : Factoren die het optreden van
neusrot bij tomaten bepalen.
Tijdschr.Plantenz. 51(1945) 93-115. Tevens :
Publ.10. Proeftuin Zuid—Hollandsch Glasdistrict
23 pp.

19*»0

Naaldwijk (Proefstation)

In een potten proef met zandgrond en met veengrond beteeld met tomaten
werden naast onbehandeld vijf kalksoorten beproefd (in proef II zes
kalksoorten). Op zand in proef I was de opbrengst hoger naarmate de
pH hoger was? op veen was alleen op onbekalkt (pK 3,8) de opbrengst duidelijk
veel lager. In Proef II werd geen invloed van de pH op opbrengst vastge
steld. Het percentage slechte tomaten (neusrot + kriel + CC) werd in alle
-5-
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gevallen lager bij hogere pH (neusrot niet apart, vermeld).
Literatuur :

1943.

Anonymus :

Kalkmeststoffenproef I. Naaldwijk Proeftuin Z.H*
Glasdistrict, Jaarverslag 1940 p. 35-36.

Anonymus :

Kalkmeststoffenproef II. Naaldwijk Proeftuin Z.H.
Glasdistrict,Jaarverslag 1940, p.37.

Naaldwijk

(Proefstation)

.

.

In een pottenproef met drie grondsoorten (veen, klei en humusrijk, slibhoudend zand) zijn tomaten geteeld.
Bij veen werden twee hoeveelheden kalk toegediend naast onbehandeld.
Bij klei en zand waren er twee zwaveltrappen (plus zwavelzuur) voor pHverlaging, .terwijl één object kalk kreeg. Bij elke grondsoort dus drie
pH-trappen. Verder waren er nog de volgende behandelingen :
geconcentreerde - enkelvoudige meststoffen ;
regelmatige

- onregelmatige vochtvoorziening.

Doordat bij zand en klei bij 2 van de 3 objecten poeder-zwavel en zwavel
zuur zijn gebruikt can de pH te verlagen is er een sterke correlatie tussen
pH en gloeirest ( r =» -0,90). Door deze correlatie is het niet goed mo
gelijk de invloed van pH en gloeirest afzonderlijk te bestuderen.
De opbrengst op klei en zand lijkt vooral door een hogere gloeirest nadelig
te worden beïnvloed. Op klei en zand is het percentage

neusrot groter

bij een hogere gloeirest die echter steeds met een lagere pH gepaard ging.
Op veen is de correlatie pH - grloeirest niet aanwezig. Op deze grond
soort komt alleen de invloed van de pH op neusrot enigszins duidelijk
naar voren.
Het percentage neusrot is minder bij hogere pH.

Indien geconcentreerde

meststoffen waren gebruikt trad neusrot alleen op» op het onbekalkte
object.
Literatuur :
Jumelet, A. & Y. van Koot : Factoren die het optreden van
neusrot bij tomaat bepalen.
Tijdschr. Plantenz. 51 (1945) 93-115. Tevens :
Publ. 10. Proeftuin Zuid-Hollandsch Glasdistrict 23 pp.
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1955.

Naaldwijk

(Proefstation)

In een pottenproef (potten no. 0) heteeld met tomaten is de kaliwerking
van kali-kiezelkalk bestudeerd. Hoewel kalkmergel en kiezelkalk in twe^
hoeveelheden werden gedoseerd is het mede door een wisselende kaligift
niet mogelijk de invloed van de kalk op de opbrengst te hestuderen.
Literatuur :
Knoppers J.P.C. : Proef met Kencica en Supra Kencica in potten
no. 0.
Proefstn, .Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk.
Intern Rapp. 1955, 3 pp, getypt.

1956 tot/met 1959.

Naaldwijk

(Proefstation)

In een pottenproef is de kali- en kalkwerking van Supra Kencica bestu
deerd. De potten werden gevuld met holoceen zand gemengd met iets turf
molm. Het mengsel bevatte 3,8% organische stof en 0,5% CaCO^. Er waren
15 objecten waarvan de belangrijkste zijn :
3 trappen Supra Kencica,

*

3 trappen zwavelzure kali zonder en
3 trappen zwavelzure kali met koolzure kalk.
Deze bemestingen zijn voor elk gewas opnieuw gegeven met uitzondering
van de bloemkool in 1959. De verschillen in pH en CaCG^-gehalte die wer
den verkregen waren betrekkelijk gering. De pH liep in 1956 uiteen van
6,9 tot 7,3 in 1957 van 6,8 tot 7,3 en na beëindiging van de. proef in
1959 van 6,6 tot 7,3 .

Het gehalte aan CaCO^ liep in 1956 uiteen van

0,3 tot 0,6% in 1959 bij het eind van de proef van 0,2 tot 1,4%.
De beproefde gewassen met beknopte resultaten waren :
1956

tomaat

:

1957

bloemkool :

meer koolzure kalk geeft meer boriumgebrek

1957

tomaat

invloed op opbrengst en kwaliteit niet duidelijk.

:

geen kalkwerking

Opmerkelijk veel waterziek trad op, op het object met weinig Supra Kencica
en veel kalk.
1958

sla

: geen invloed op opbrengst of mate van randen, dat
zeer sterk optrad.
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1958

tomaat

: geen invloed op opbrengst, de invloed van kali
op de kwaliteit is niet duidelijk. Bij de tegen
stelling zwavelzure kali tegenover zwavelzure kali
plus koolzure kalk, gaf de eerste een lager percentage
waterziek (zk. : 6,7 en zk + kalk 9,3%).

1959

bloemkool : (niet opnieuw bekalkt) alleen zwavelzure kali gaf
meer gezonde kolen dan zwavelzure kali plus kalk
(zk : 43% en zk + kalk : 18%) door minder boriumgebrek'.

1959

tomaat

: alleen zwavelzure kalk gaf een iets hogere opbrengst
(2,7 kg per plant) dan zwavelzure kali plus kalk
(2,4 kg per plant). Het percentage wankleur was
kleiner (zk : 8% en zk + kalk 13%).

Literatuur :
Spithost, L.S. : Verslag betreffende het onderzoek naar de kalien kalkwerking van Supra Kencica, 1956,
Proefstn^Groenten-Fruitt»Glas, Naaldwijk,
1957, 15 pp + 18 bijlagen, getypt.
Spithost, L.S. : Verslag betreffende het onderzoek naar de kalien kalkwerking tussen Siapra-Kencica 1957.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk,Intern
Rapp. 1958, 13 pp + 13 bijlagen, getypt.
Spithost, L.S. : Verslag betreffende het onderzoek naar de
kali- en kalkwerking van Supra-Kencica 1958.
Proefstn. Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk.
Intern Rapp. 1962, 12 pp + 7 bijlagen, getypt.
Spithost, L.S. : Verslag betreffende het onderzoek naar de kali- en
kalkwerking van Supra-Kencica 1959.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk,
Intern.Rapp. 1962, 20 pp + 22 bijlagen, getypt.

_ 1961

(?)

Poeldijk

In een veldproef te Poeldijk is de invloed van kali-, calcium- en
magnesiumbemesti ng op de groei van andijvie beproefd.

Volgenë mondelinge

mededeling zijn uit deze proef geen resultaten gekomen.
Literatuur :
Knoppert, J.P.C. :

Mondelinge mededeling 1964.
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1962

- 1964.

Venlo (Proeftuin)

In 1962 werd een meerjarige bemestingsproefveld aangelegd in een
nieuw gebouwd warenhuis. De grond was gekenmerkt door de volgende
gehalten : 21% afslibbaar, 3% organische stof, 0% CaCO^, pH-water 5,6
en pH—KCl 4,5.

De proef omvatte drie kâlktrappen in drievoud, die

werden bereikt door éénmaal toe te dienen : 0, 60 en 150 kg koolzure
magnesia kalk (56% z.b.b.) Door de bekalking — en de andere mestgiften
(o.m. 500 kg stalmest) — steeg de pH naar respectievelijk 4,9 - 5,8 en

6,2 (pH-KCl). De pH-water schommelde gedurende de gehele duur van de
proef

tussen 5,4 - 5,7 en op het onbekalkte object, tussen 6,0.- 6,3

op de eerste en tussen 6,4 - 6,6 bij de hoogste kalkgift.
Er werden drie achtereenvolgende jaren komkommers geteeld, op grondverwarming en met dosering van zuiver CO^. De produktie in 1962 lag gemiddeld
bij 14 kg per plant. In 1963 lag de produktie bij 22 kg per plant, er
I
was toen een wiskundig betrouwbaar kalkeffect: relatieve opbrengst 100,
108 en 97, onder invloed van de kalktrappen. In 1964 lag de produktie
bij 19 kg.
Literatuur :
Martens, N.G.C. :

Bemestingsproeven. 1. Groenteteelt onder Glas.
a. Komkommer.
Rijkstuinbouwconsulentschap Roermond,
Jaarverslag 1962, 15-16.

Martens, N.G.C. : Bemestingsproeven. 1. Groenteteelt onder Glas.
a. Komkommer. Rijkstuinbouwconsulentschap Roermond
Jaarverslag 1963, 20-22.
Martens, N.G.C. :

Bemestingsproeven. 1. Groenteteelt onder Glas.
a. Komkommer. Rijkstuinbouwconsulentschap Roermond
Jaarverslag 1964, 17-21.
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1963.

Wel1er!ooi.

Deze proef werd eind januari gestart in een zwaar verwarmd warenhuis
te Wellerlooi. De grond, een ontginningszandgrond,, bevatte 4% afslibbaar, 11% organische stof en 0% CaCO^ en häd ais pH-water 5,5 en
pH-KCl 5,2.

Er werden in viervoud vier kalkgifteo toegediend, te weten :

0, 50, 100 en 200 kg koolzure kalk met 53% zbb. Hierdoor werden de volgende
waarden voor pH-water bereikt : 5,6-6,0-6,1 en 6,3.
*

Dit zijn gemiddelden over het gehele jaar. Er traaden gedurende het jaar

'

schommelingen van circa 0,1 pH-eenheid op.
Achtereenvolgens werden twee maal tomaten geteeld.
De eerste teelt, geplant 30 januari, betrof cv.'Eurocross';
de herfstteelt, geplant begin juli. cv.'Briljantsfcer'.
De produktie, die in de voorjaarsteelt gemiddeld 2,3 kg per plant
was, en in de najaarsteelt 1,9 kg, werd niet statistisch betrouwbaar
door de kalktrappen beïnvloed.
Ook de kwaliteit (gelijkvormigheid in kleur) werd niet beïnvloed.
Neusrot trad in het najaar niet op, wel in het voorjaar. Zonder kalk
had toen 2% van het gewicht van de vruchten neusrot. Dit percentage
liep terug tot 0,4% bij de gift 100 kg kalk, om weer te stijgen tot
1,1% bij de hoogste kalktrap. Dit kwadratisch kalkeffect was statistisch
zeer significant (P

< 0,01).

Literatuur :
Martens, N.G.C. :

Bemestingsproeven 1.
Groenteteelt onder Glas.
A. Calciumbemestingsproef bij tomaat.
Rijkstuinbouwconsulentschap Roermond.
Jaarverslag 1963, 19-20.
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1964 - 1965.

Heye!

Dit proefveld werd aangelegd in een nieuw gebouwd, onverwarmd waren
huis. De grond, een hooggelegen oude bouwlandzandgrond had voor de
aanleg de volgende karakteristiek :
0,0% CaCO^;

pH-water 5,2 ;

pH-KCl 4,5;

5% organische stof en 3% afslibbaar,.

Er werden in viervoud vijf kalkgiften toegediend, te weten :
0, 25, 50 1 100 en 200 kg koolzure landbouwkalk 153% zbb).
De eerste teelt betreft tomaat cv.'Telstar', plantdatum 15 mei,
de volgende teelt sla cv.'Valore', geplant 15 februari, gevolgd
door augurk cv.'Levo', plantdatum 17 mei (1965).
Onder invloed van de kalkgiften werden gemiddeld de volgende pH-waarden
verkregen : 5,1 - 5,4 -? 5,8 - 6,3 reppectievelijk 6,5 en
pH-KCl : 4,5 - 4,8.- 5,4 - 6,0 respectfevelijk

6,5.

2

De opbrengst aan tomaten was in ^relatieve cijfers ( 100 = 13 kg per m )
100 - 111 - 118 - 109 en 106.

Wiskundig verwerking van de punten in

figuur 8 van het. Jaarverslag 1964 van Proeftuin Velo leerde dat er een
zeer betrouwbaar verband was tussen pH en opbrengst (coorelatiecoëfficiënt r = 0,66++).
Bij sla is het beeld weinig duidelijk, het gemiddeld kropgewicht in rela
tieve cijfers was : 100, 93, 100, 91 en 92.
Duidelijk regaeerde de augurk. Bij dit gewas was de relatieve opbrengst
2

(100 = 9,4 kg per m ) :

respectievelijk 100, 106 , 107, 118 en 112.

Literatuur :
Martens, N.G.C. :

Bemestingsproeven Î.
Groenteteelt onder Glas.
d. Tomaat pH-proef
Rijkstuinbouwconsuientschap Roermond,
Jaarverslag 1964, 22-23.

Martens. N.G.C. *:

Bernestingsproeven 1.
Groenteteelt onder glas.
c. pH-proef.
Rijkstuinbouwconsulentachap Roermond,
Jaarverslag 1965, 22-24.
-li-
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1964 - 1966.

Naaldwijk

(Proefstation)

Deze proef omvatte 96 potten van 125 liter, opgesteld in een onverwarmd
warenhuis. De proef omvatte vier grondsoorten met vier kalkniveau's. De
grondsoorten waren : AZ àluviale zandgrond uit Loosduinen, DZ diluviale
zandgrond uit Meyel, ZK lichte zavel uit Naaldwijk en K jonge zeeklei uit
Maasland.
Naast kalk en grondsoort omvatte de proef een derde variabele. Het eerste
jaar was dit de kalksoort, het tweede en derde jaar de fosfaatbemesting..
In het voorjaar van 1964 werd sla cv,'Delta' geteeld. Het kropgewicht ver
toonde op diluviaal zand een lineair kwadratisch kalkeffect. op zavel een
kwadratisch kalkeffect (optimum bij 6,5). De nateelt tomaat cv.'Moneymaker'
reageerde in opbrengst niet significant op de kaJLktrappen. Er trad speciaal
op de zavel meer mangaangebrek bij hogere pH.
In de winter werd gestoomd.
In het voorjaar van 1965 werd sla cv.'onbekend' geteeld, met paprika als
nateelt (handelsras van v.d. Berg). Naast een aanvullende kalkgift voor
de kalktrappen weird wel en geen fosfaat als derde variabele ingevoerd.
Bij sla werden geen significante verschillen vastgesteld. Ook bij paprika
werd de produktie niet betrouwbaar beïnvloed. Mogelijk heeft de kalkgift
wel invloed op de vruchtgrootte (P = 0,08) en wel in die zin dat meer
kalk grotere vruchten geeft. Hoewel vrij veel neusrot optrad werd een dui
delijk kalkeffect niet vastgesteld.
In 1966 werd opnieuw een aanvullende bekalking gegeven. De fosfaattrappen
wel en geen fósfaat werden gehandhaafd door het feetreffende object opnieuw
met fosfaat te bemesten. De voorjaarsteelt andijvie (cv.'Volhard no. 5')
reageerde speciaal op diluviaal zand gunstig
bij 6,3).

cp de bekalking (optimum

De nateelt bonen (cv.'Prelude') reageerde eveneens op diluviaal

zand gunstig (optimum 5,9). Bij <-1 :herfstsla (cv.'Blackpool')-was er een
duidelijk kalkeffect op alle grondsoorten. Het optimale gebied lag bij
6,2 - 7.
Literatuur :
Sonneveld,,C. : De invloed van de kalkigift bij verschillende
grondsoorten.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk,
Intern Rapp. 1965, 16 pp + bijlagen, getypt.
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Sonneveld, C. : De invloed van de kalk- en fosfaatgift bij ver
schillende grondsoorten.
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk,
Intern.Rapp. 1966, 14 pp + bijlagen getypt.
Sonneveld, C. ; De invloed van de kalk- en de fosfaatgift bij
verschillende grondsoorten ( teeltjaar 1966).
Proefstn.Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk,
Intern.Rapp.1967, 18 pp + bijlagen, getypt.

1965.

's-Gravenzande

.

Dit proefveld werd aangelegd in een enkele jaren oud, onverwarmd warenhuis
op een alluviale zandgrond te 's-Gravenzande. Voor de aanleg werden dé vol
gende analyseresultaten bij grondonderzoek verkregen : pH-water 4,9;
PH-KC1 4,1;

CaCO^ 0%;

afslibbaàr 10%

en organische stof 2%.

In november 1964 werd kalk uitgestrooid in hoeveelheden van 0,

37h,

75,

150 en 300 Emkal per are en intensief ingewerkt. De kalkhoeveelheden wer
den in viervoud Vergeleken.'
Medio februari werd sla cv.'Magiola'(loöse plant) en cv.'vitesse'(perspot)
uitgeplant, elk van de cultivars op de helft van alle veldjes. Medio juni
volgde een teelt van tomaat cv.'Victory'.
Door de bekalkingen werden door de zuurgraad de volgende cijfers verkre^
gen s pH-water 4,8 - 5,0 - 5,2 - 5,5 respectievelijk 6,1>
voor de pH-KCl:4,l - 4,3 - 4,5 - 4,9 en 6,0.
*

Bij de sla die op de goéde veldjes ongeveer 150 g per krop woog, werd
een wiskundig hetrouwbare invloed van de kalk gevonden. Het was speciaal
het onbekalkte object dat achterbleef in produktie; de tegenstelling
onbekalkt - bekalkt was dan ook wiskundig zeer betrouwbaar ( P < 0,01).
Bij de tomaat werden geen significante verschillen in opbrengst (gem. 1,84 kg
per plant inclusief de groene pluk bij het einde van de proef), in kwali
teit (% goed gekleurde vruchten) of val door aantasting door Botrytis
gevonden.
Literatuur :
Nederpel, W.A.C» :

Bekalkingsproef ander glas op alluviale
zandgrond.
Proefstn.Groenten.-Fruitt.Glas, Naaldwijk
Intern.Rapp. 377,1970, 8 pp gestencild.
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1966 - 1968

's-Gravenzande

Dit proefveld werd aangéLegd

: in een nieuw gebouwd, onverwarmd waren

huis op alluviaal zand te 's-Gravenzande. Op hetzelfde bedrijf, maar in
een ander warenhuis, was eerder een pH-proef generaen ('s-Gravenzande,
1964 - 1965).
De grond van dit warenhuis was voor aanleg van de proef met de volgende
ànalysecijfers gekenmerkt : pH-water 4/5;
ganische stof;

pH-KCl 4,1;. 0% CaCO^;

2% or

10% afslibbaar.

In de tweede helft van mei 1966 werden de volgende giften in viervoud
uitgestrooid :

0; 75, 150 en 300 kg koolzure laradbouwkalk (Emkal) per

are.
Medio juni werd tomaat cv.'Moneymaker' uitgeplant, in het voorjaar (februari)
volgde bloemkool cv.'Allervroegste van de Ruyter', daarna opnieuw tomaat
cv.'Eurocross'ß' en tenslotte in februari 1968 sla cv.'Noran'.
Grondonderzoek tijdens de teelten leverde de volgende gemiddelde waarden :
pH-water : 4,7 - 6,0 - 6,3 en 6,5 voor pH-KCl ; 4,2 - 6,2 - 6,8 en 7,1
respectievelijk
Resultaten van de wiskundige verwerking :
T o m a a t (1966) ; geen significante verschillen in opbrengst (2,3 kg per_
plant), noch in kwaliteit, noch in val door Botrytis;

1

B l o e m k o o l :

geen significante verschillen in opbrengst o f sortering;

Tom a a t (1967) : De opbrengsten waren 2,0 - 1,4' - 1,3 en 1,3 kg per
plant. Het lineair en kwadratisch effect was zeer be
trouwbaar (P<0,01). De kwaliteit (percentage egaal
gekleurde vruchten) was respectievelijk : 92,0 — 96,8.
96,9 en 97,1. Het lineair effect was zeer betrouwbaar
( P < 0,01), het kwadratisch effect betrouwbaar (P = 0,01)
Sla

: Het lineair en kwadratisch kalkeffect was zeer betrouwbaar
( P < 0,01). De relatieve opbrengsten : 88, 100, 98 en
97 respectievelijk. De sla op de onbekalkte veldjes
vertoonde verschijnselen van mangaanovermaat.

Literatuur s

Nederpel, W.A.C.
. Bekalkingsproeven onder glas"" op aliuviale zandgrond.
Proefstn.Groenten-Fruitt., Glas, Naaldwijk. InternRapp.
377,'1970, 8 pp gestencild.
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1967 - 1968

Haarsteeg (IB 1286)

Deze proef werd aangelegd in een nieuw gebouwd warenhuis, voorzien
van hetelucht-kachels. De grond een diluviale zandgrond leverde voor
de aanleg de volgende analysecijfers op :
CaCO^ 0,0%;

pH-watoer 5,8;

pH-KCl 5,2;

organische stof 2% en afslibbaar 11%,

Er werden medio mei in drievoud vier kalktrappen aangebracht door het
uitstrooien van 33 1/a, 100 en 300 kg Emkal per are. naast onbehandeld.
De eerste teelt was tomaat cv.'Surprise', plantdatum 19 mei.
In de winter werd sla cv.'Valore' geteeld, plantäatum 11 november;
gevolgd'door voorjaarssla cv.'Noran', plantdatum 23 maart.
Voor tomaat werden de kalktrappen gekombineerd met kaligiften
(0, 15, 30, en 60 kg zwavelzure kali per are);
voor de wintersla raet fosfaatgiften (0, 5, 10 en 20 kg tripel superfosfaat).
Onder invloed van de kallïgiften stegen pH en gehalte aan koolzure kalk
gemiddeld naar respectievelijk pH-water 5,4 - 6,i - 6,5 en 6,9;
pH-KCl 4,9 - 6,0 - 6,6 en 7,2;

en 0,0 - 0,1 - 0,2 en 0,8% CaCO^.

Tomatenplanten op de zwaarst bekalkte veldjes vertoonden symptomen van
boriumgebrek. De produktie, die gemiddeld 3,7 kg per plant bedroeg, werd
door de kalkgiften niet wiskundig betrouwbaar beïnvloed, Kalk had ook
geen betrouwbare invloed op de kwaliteit (percentage egaal gekleurde
vruchten), er was wel een interactie, inhoudende een kalkeffect op het
object zonder kalibemesting. Op het percentage neosrot had kalk een wis
kundig betrouwbaar effect, het bedroeg respectievelijk : 2,7 - 0,8 - 0,4
en 0,6; er was geen interactie met kali*
Bij de wintersla werd het kwadratisch kalkeffect zeer betrouwbaar gevon
den (P < 0,01); er was ook een betrouwbare interactie met de fosfaattrappen, die op zich ook een zeer betrouwbaar effect hadden. Deze inter
actie houdt inJdat het (kwadratisch) kalkeffect vooral duidelijk is
bij geen of weinig fosfaat. Bij een normale fosfaatgift had kalk een zwak
ongunstig effect;

het was vooral het onbekalkte object dat iets achter

bleef in groei.
Bij de voorjaarssla werd het lineair en kwadratisch kalkeffect betrouw
baar gevonden. Deze significantie moet grotendeels worden toegeschreven
aan de tegenstelling tussen bekalkt en cxibekalkt, die statistisch zeer be
trouwbaar (P < 0,01) werd gevonden.
Literatuur :
Haeff, J.N.M. vein : Bekalkingsproef bij tomaat en sla, in combinatie met
kali- of fosfaattrappen in een nieuw warenhuis op
Pleistoceen zand (I.B.1286).
Proefstation Groenten-Fruitt.Glas, Naaldwijk, Intern.Rapp.
367, 1970, 24 pp, gestencild.
'
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1969 - 1971

Naaldwijk

(Proefstation)

Deze proef omvatte 216 potten van 150 liter inhoud. Ze werden herfst 1969
gevuld met drie grondsoorten, te weten

Î

a. zilverzand,

b. katteklei en

c» een mengsel van gelijke volumedelen zilverzand en katteklei.
Het zilverzand.bevatte 0,1% CaCO^, 0% afslibbaar» 0,1% organische stof en
had pH-watr 6,4 en pH-KCl 5,7;

de katteklei had pH-water 4,5;

pH-KCl 3,7;

0% CaCO^; 69% afslibbaar en 6% organische stof.
De potten stonden opgesteld in een onverwarmd warenhuis. Er werden vier
kalktrappen aangelegd, daarnaast werden andere factoren zoals stikstofen kalitrappen in alle kombinaties, in de proef opgenomen.
Aanvankelijk liepen de verschillen in zuurgraad uiteen van pH-water 4,5
tot 6,4 voor de klei, van 4,7 tot 6,9 voor het mengsel en van 6,3 tot 7,3
voor het zand. Tijdens de proef werden regelmatig maatregelen getroffen
om speciaal op het zand de pH op het onbekalkte object te doen dalen.
Op de andere grondsoorten vertoonde de pH ook op de onbekâlkte objecten
een geringe stijging, mede vermoedelijk tengevolge van de hardheid van
gebruikte gietwater.
Er werd viermaal sla geteeld : voorjaar 1970 cv•'ïJoran', geplant 23 janu
ari; najaar 1970 cv.'Deciso', geplant 15 september; voorjaar 1971 cv.
'Miranda', geplant 10 februari; najaar 1971 cv.'Deciso', geplant 17 sep
tember en tweemaal tomaat : in 1970 cv.'Monvic', geplant 1 mei en in
1971 cv.'Mojiidor', geplant 28 april.
ResuÜaten sla : voorjaarssla 1970 : Er trad vrij veel wegval op, daarom
is bij de wiskundige verwerking van de produktie per pot
uitgegaan (het beste kropgewicht bedroeg circa 250 gram).
Invloed van de kalktrap zeer significant (P < Ö,Ól);
interactie met grondsoort P = 0,01. De hoogste opbrengst
werd op alle grondsoorten verkregen bij de hoogste kalktrap.
Bij de overige slateelten werd voor statistische bewerking •
uitgegaan van de kropgewichten.
Herfstsla 1970 :

lineair kalkeffect P < 0,01, geen interactie.

Voorjaarssla 1971 : kalktrap P < 0,01, interactie grondsoort x
lineair kalkeffect P < 0,01.
Herfstsla 1971 : lineair kalkeffect P < 0,01, interactie
grondsoort x lineair kalkeffect 'P < 0,01.
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Bij de tanatenteelt in 1970 werd de opbrengst niet. significant
beïnvloed door de kalktrappen, er was ook geen significante
interactie met de grondsoort.
Meer kalk gaf wel een groter vruchtgewicht (P <

0,01), in dit

opzicht was er geen interactie met de grondsoort.
De cijfers voor het optreden van neusrot leenden zich niet voor
Statistische verwerking, wel was er een duidelijke tendens van
vein minder neusrot bij meer kalk.
Bij de tomatenteelt in 1971 werd noch de opbrengst, noch de kwaliteit
(vruchtgewicht of wankleur) wiskundig betrouwbaar door de kalk- .
trappen beïnvloed, er was geen interactie met de grondsoort.
Neusrot werd duidelijk minder aangetroffen bij meer kalk,
deze gegevens konden echter niet wiskundig worden verwerkt.

Literatuur :
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. & M. Mostert t
Resultaten van een meerjarige bemestingsproef met sla
en tomaten in betonnen putten, geplaatst in een onverwarmd
warenhuis, met onder meer verschillende grondsoorten en
kalktrappen.
Proefstn.Groenten-Fruitt., Glas, Naaldwijk. Intern.Rapp.
551, 1972, 49 pp.
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1970

Sappemeer

Deze proef werd genomen in een stookwarenhuis op oude veenkoloniale
grond te Hogezand/Sappemeer.
De grond was als volgt te kenmerken : pH-water 5,6;
afslibaar 8%;

organische stof 22%;

CacO^ 0,2%.

pH-KCl 5,1;

CDe tweede steek had 58%

organische stof en pH-water 4,7).
Vergeleken werden in viervoud de giften : 0, 33 Vs * 100 en 300 kg kool
zure kalk (Emkal) per are, die begin maart 1970 werden uitgestrooid.
Door deze giften werd de pH-water opgevoerd tot respectievelijk : 5,8 - 6,0 6,2 en 6,5 gemiddeld met circa 0,2 als schommeling tijdens het jaar.
De pH-KCl was in november respectievelijk : 5»5 - 5,9 - 6,1 en 6,3.
Er werden tomaten geteeld, cv.'Extase', uitgeplant. begin maart.
De produktie lag bij 4,7 kg per plant. Er was geen significante invloed
van de kalkgiften (een negatief lineair effect was betrouwbaar bi.j P = 0,15),
ook de kwaliteit (percentage egaal gekleurde vruchten) werd niet beïnvloed.
Na de tomaten werd de grond (9 uur) gestoomd. Begin oktober — dat is twee
weken later — werd sla cv.'Deciso', geplant, die op 7 december werd
geoogst. De kropgewichten waren : 168, 166, 158 eaa 165 respectievelijk.
Het (negatieve) kwadratisch kalkeffect was statistisch significant (P = 0,03)

1970 - 1973

Erica

Dit proefveld werd aangelegd in een stookwarenhuis op het GSW-bedrijf
te Erica. De verzorging en het noteren van de opbrengst vond plaats door
de heer Ruhé, bedrijfsleider. De grond is een dalgrond, die voor het be
gin van de proef de volgende analysedjfers opleverde:
pH-KCl 5,8; CaCO^ 0,1%;

pH-water 6,1;

afslibbaar 6% en organische stof 11%.

De tweede steek (25 - 50 cm) had 22% organische stof en pH-water 5,8 en '
pH-KCl 5,2.
De kalkgiften, te weten 0, 33 V3 , 100 en 300 kg koolsure kalk (Emkal)
per are werden september 1970 in viervoud uitgestrooid en goed ingewerkt.
De eerste teelt was herfstsla cv.'Deci-Minor', later is nog een keer herfstsla cv.'Deciso' geteeld en drie maal voorjaarssla respectievelijk cv.'Rapide'
'Amanda'en'Amanda plus'. Tomaten werden twee maal geteeld, in 1971 cv.
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'Rubiat', in 1972 cv.'iJsselcross'.
Rubiat werd uitgeplant op 23 maart, Usselcross op 3 maart.
Afgezien van de eerste bemonstering (26 november 1971}— toei\ te hoge
waarden werden gevonden — waren de pH-water en ook de andere betreffende
analysecijfers in de bovengrond redelijk konstant. In de ondergrond werden
de grootste verschillen tussen de behandelingen uiteraard op de laatste
bemonsteringsdatons (6 april 1973) gevonden, zie tabel.

Kg Emkal per are
(september 19701

0_-_

pHwater

o

pHKC1

25_- 50^cm

25_cm
CaCO
%

pHwater

pHKCl

CaC0_
%

6,1

5,6

0,1

6,1

5,4

0,1

6,3

6,0

0,2

5,8

5,2

0,1

100

6,4

6,2

0,4

6,1

5,6

0,2

300

6,6

6,4

1,1

6,2

.5/9

0,5

33

V3

De gemiddelde opbrengst van tomaat was 2,51 kg per plant bij Rubiat
en 2,14 kg per plant bij IJsselcross. De verschillen in opbrengst,
noch in gemiddeld vruchtgewicht waren statistisch betrouwbaar.
Opbrengst in relatieve cijfers aan sla bij de verschillen teelten.
Emkal per_are .
Teelt
Herfst
Voorjaar
Herfst
Voorjaar
Voorjaar
Gemiddeld

Plant&atum

0

30 september
1970

331 a

100

300

Opmerkingen

Wiskundige verwerking

100

105

106

103

na bekalken

kwadratisch effect P = 0,02

10 januari
1971

100

96

102

95

na stomen

n.s.

16 september
1971

100

97

97

97

EDB 71/are

n.s.

15 december
1971

100

99

98

94

20 december
1971

100

92

92

_93

100

97,8 99,fi 96,4

n.s.
na sternen

0-overige P = 0,02
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OVERZICHT VAN DE DIVERSE PROEFNEMINGEN
Aanvang

Gewas

Plaats

Resultaat

Spinazie
tomaat

niet duidelijk
niet duidelijk

1

tomaat

samenhang neusrcc - pH

pot

1

tomaat

pH 3,8

Naaldwijk

pot

1

tomaat

poederzwavel geeft lagere
pH, maar meer totaal zout

Naaldwijk

pot

1

tomaat

niet duidelijk

Naaldwijk

pot

4

tomaat
'56
bloemkool'5?
tomaat
'57
sla
*58

niet
meer
niet
niet

Naaldwijk

pot

Naaldwijk

pot

Naaldwijk

op veen ongunstig

duidelijk
B-gebrek bij hogere pH
duidelijk
duidelijk

bloemkool'59 B-gebrek bij bekalking
tomaat
'59 mogelijk meer wankleur bij
meer kalk
Poeldijk

veld

andijvie

Venlo

veld

komkommer
1962
komkommer
1963
komkommer
1964

niet duidelijk
niet duidelijk
kwadratisch Ca-effect
<6,0 - 6,3 optimaal)
niet duidelijk

Weilerlooi

veld

tomaat voor kwadratisch Ca-effect
jaar
ten aanzien van neusrot
niet duidelijk
tomaat herfst.

Meyel

veld

tomaat 1964
sla

Naaldwijk

pot

1965

augurk 1965

optimum bij 6,3
(= pH-KCl 6,0)

sla

kwadratisch Ca-effect
C6,5 optimaal)
meer Mn-gebrek bij meer kalk
niet duidelijk
grotere vruchten bij meer kalk
qp diluviaal zand 6,3 optimaal
op diluviaal zand 5,9 optimaal
duidelijk Ca-effect
6,2-7 optimaal)

1964

tomaat 1964
sla
1965
paprika '65
andijvie'66
bonen 1966
sla
1966
1s-Gravenzande

veld

kwadratisch Ca-effect
{5,,8 optimaal)
niet duidelijk

sla
tomaat

bekalkt - onbekalkt P'< 0,01
(5,0 - 6,1 optimaal)
niet duidelijk
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Aan
vang

1966

Plaats

1s-Gravenzande

Potof
veld
proef

Aan
Gewas
tal
ja
ren

Resultaat

veld

3

Tomaat 1966
bloemkool'67
tomaat 1967
1968
sla

B-gebrek bij veel kalk
onbekalkt blijft achter
(6,1 - 6,9 optimaal)
ohhekalkt blijft achter
voorjaarssla
, .(6*1 - 6,9 optimaal^
voorjaarssla
fMeest een lineair Ca-effect
2 x
1(klei 6,4; zand 7,3; mengsel 6,9
najaarssla 2 x
(joptimaal)
tomaat 2 x
geen duidelijke invloed op
opbrengst. In 1971 meer Ca :
grotere vruchten, minder neusrot.

niet duidelijk
niet duidelijk
negatief Ga-effect (4,7 optimaal)
lineair en kwadratisch
Ca-effect (6,0 optimaal)

1967

Haarsteeg

veld

2

1969

Naaldwijk

pot

3

1970

Sappemeer

veld

1

tomaat
sla

niet duidelijk
niet duidelijk

1970

Erica

veld

4

tomaat 2 x

niet duidelijk

sla

eerste teelt gunstig Ca-effect,
geleidelijk wijzigend in een
ongunstig Ca-effect bij de laat
ste teelt.

tomaat 1967
najaarssla'67.

5 x

21'.

.

CONCLUSIES

1.

Onder de groentegewassen geteeld onder glas is sla vermoedelijk
het meest gevoelig voor een te lage pH. in enkele proeven werd
een optimum rond pH 6 gevonden. In andere nog hoger.

2 a.
b.

Tomaat is qua opbrengst weinig gevoelig voor de juiste pH.
Het optreden van neusrot bij tomaat wordt in het algemeen door
bekalking verminderd. Enige voorzichtigheid met deze conclusie
is geboden omdat in 1963 in Weilerlooi een kwadratisch kalkeffect werd gevonden.

c.

Kalk heeft soms een positief effect op de vruchtgrootte van
tomaat.

3.

Ook bij paprika werd gevonden dat meer kalk de vruchtgrootte deed
toenemen.

4.

Bij komkommer en augurk was sprake van een optimumkromme.
In veldproeven op diluviale grond lag het optimum bij 6 - 6,3.

5a.

Het al dan niet bekalken heeft invloed op het optreden van ver
schijnselen van gebrek (of overmaat) aan spoorelementen.

b.

Waarschijnlijk is het gehalte aan spoorelementen in de grond mede
bepalend voor de optimale pH van die grond.

6.

In een proef (Erica 1976) werd een duidelijke aanwijzing verkregen
dat bekalkingsproeven gedurende meer jaren moeten worden aange
houden.

