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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te

BORIÜMPBOEF IET BLOEMKOOL IN POTTO. '51-'52. (i).
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Poel»
Het verband tussen waterziek en boriumgebrek bij bloemkool na te gaan. Sas
Alpha.
Opzet.
De proef -werd opgezet in dezelfde grond van de zonnebloemenproef (Boriumproef
met zonnebloemen in potten. 1951 (l))* Voor deze proef werden van binnen met
Bituros besmeerde potten gebruikt, maat 14«

Begin Au£ustus_ werd uitgezaaid in uitgespoeld zilverzand.
l1Jtos!us verapeend tot 3 planten per pot; 5 potten per groep. Indeling:
groep 1: zavelgrond met boraxbemesting, slootzijde.
groep 2: zavelgrond met boraxbemesting, wegzijde.
groep 3î zavelgrond zonder boraxbemesting, slootzijde.
groep 4: zavelgrond zonder boraxbemesting, wegzijde»
groep 5* zilverzand met boorzuurbemesting.
groep 6s zilverzand zonder boorzuurbemesting.
groep 7î blauwe zandgrond (geen waterziek in de bloemkool).
groep 8: bruine zandgrond (waterziek in de bloemkool).
Deze grondmonsters zijn uit de practijk afkomstig, zie het verslag: Boriumproef
met zonnebloemen in potten. 1951 (l)*
^epjtember^ In de zilvérzandgroepen (groep no 5 en 6) is de groei belangrijk
minder. Zilverzand - B groep (groep no 6): de zaadlobben hebben aan de rand
necrotische plekjes, het eerste blad is licht, gemarmerd en onregelmatig van
kleur.
J_7_Se_p_tembe.rï_

Voor de eerste maal 50 cc voedingsoplossing gegeven + 2 cc ijzer

oplossing (alle groepen). De zilverzand + B groep (groep no 5) heeft voor de
eerste maal 20 cc boorzuuroplossing gekregen, 4 d.p.m. per 3 planten s per pot.
Zie voor voedingsoplossing en boorzuuroplossing verslag: Boriumproef met zonne
bloemen in potten. 1951(l) en Kitchen, Herminie B. (ed.)» Diagnostic techniques
for soils and crops; their value and use in estimating the fertility status
soils and nutritional requirements of crops. Washington, -American potash
institute, 1948 p. 20#»

£0_S£ptemberi (2x) 50 co voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per pot
(3 planten).
24_S£ptem"bers_ (3ex) 50 cc Toedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per pot
(3 planten).

_28 Sepjtember^ Be bloemkoolplanten in de zilverzandgroepen (groep 5 en 6) "blij
ven achter. Er is een groot verschil in kleur van gewas, kleur gewas in de
zilverzandgroepen (5 en 6)t geel-groen, in de zandgrondgroepen (7 Bn 8)ï licht
groen en in de zavelgrondgroepen (l t/m 4) blauw-&roen.
(4ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per pot.
£9_Sjeptemberj. Zilverzandgroep + B(5) 20 cc boorzuuroplossing per pot (2®x).
2 OctoberUitgedund tot 1 plant per pot. Per groep bleven dus 5 planten over
5 October._ Er treedt een gebreksziekte op in de zilverzandgroep-B (no.6) bij
1 plant, dat zich uit in het volgende verschijnsels aan de rand sterk naar
buiten omkrullend blad (soms ook wel eens naar binnen), dat vrijwel direct
vanuit het groeipunt begint. Het blad is hard groen. Het net ontplooide blad
in het hart is daarentegen juist eerst zeer licht van kleur en omzoomd met een
licht paars-bruine rand.
(5e2i) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant/pot.
(3ex) 20 cc boorzuuroplossing per plant in de zilverzandgroep + B.
8 OctoberDit verschijnsel, waarschijnlijk B-gebrek heeft zich uitgebreid
over 4 planten in de zilverzand groep-B (6). Naarmate het zieke blaè ouder
wordt, komen er lichte stippen tussen de nerval Ook 1 plant in de blauwe zandgrondgroep (groep no.7) begint dit verschijnsel te vertonen.
ll_0ot£ber«_ 2 planten in de zilverzandgroep + B (5) vertonen eveneens dit
iiekte-beeld.
12_0£t£ber.(6ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
Zilverzandgroep + B (5)s (4ex) 20 cc boorzuuroplossing per plant.
3.6_0c_tober» (7ex) 50 cc voedingsoplossing per plant + 2 cc ijzeroplossing per
plant.
20_0£tober. 0Ük de 5<le plant in de zilverzandgroep -B (no.6) vertoont dit ge
breksverschijnsel. Het gebreksverschijnsel doet zeer veel aan "klemhart"
(zie foto's) denken.
(8ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
£3_0£t_objr_i (9ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
2_5_0£tober_. (10ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
_27_°£t_ober(llex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
2^0_0ctober» (l2ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
_l_November._(13ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
3_ Novejnber» _(l4ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
^ November^ (l5ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
(5®x)20 cc boorzuuroplossing per plant in de zilverzandgroep + B (groep 5)»

7 November.
De groei ran de planten in de zilverzandgroep-B (6) is gering. Ook t.o.v.
de groep zilverzand + B (5) blijft deze groep achter. Het zijn gedrongen plan
ten. Het ziektebeeld heeft zich uitgebreid over: 2 planten in de zilverzand +
B groep (5)

^ totaal 4 planten.

2 planten in de blauwe zandgrondgroep (7)
totaal 3 planten en 3 planten
in de bruine zandgrondgroep (8). De andere 2 planten uit deze laatste groep
zijn inboeters. Andere ingeboete planten zijn» 1 in de zilverzand + B groep e]
2 in de zavelgrondgroep met borax bemesting, wegzijde (groep no.2). Ook de in
boeters blijven in groei achter.
In de blauwe zandgrondgroep (7) is deze gebreksziekte eerder begonnen;
op dit moment is ze in de bruine zandgrondgroep (8) erger. De zilverzand + Bgroep (5) is het minst erg aangetast (d.w.z. van de aangetaste groepen).
De zavelgrondgroepen (l t/m 4) zijn nog gezond.
8 November^ (löex) $0 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.

1.0__Novjember(17ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
l_2_Nov_ember._(l8ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
( 6ex) 20 cc boorzuuroplossing per plant èn de zilverzandgroep + B.
i4_November(l9ex) 50 cc voedingsoplkssing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
lö_N£V£mber•_ (20ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
_17_NjovemberEerste koolvorming in de zavelgrondgroejven zonder borax (groep
no. 3 en 4) en in de zilverzandgroep +

(5)* Het zijn alle boorders, maar

gezond. De ingeboete plant in de zilverzand + B-groep (5) begint ook het ge
breksverschijnsel te vertonen. Ook in de blauwe zaridgronègroep zijn de laatste
2 aangetast.
(7ex) 20 cc boorzuuroplossing per plant in de zilverzandgroep + B (5)*
2 TL-buizen in serieschakeling, op 50 cm hoogte aangebracht. De lampen dien
den om overdag bij donker weer extra licht te geven. Geen verandering van daglengte.
£l_Nov_ember._ (21ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
£6_Fovember_. (22ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
£8_NoV£mber._ (23ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
Zilverzand + B groep (5)' (8ex) 20 cc boorzuuroplossing.
1^ De£erabj5r. (24ex) 59 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
3, De£ember_j_ (25ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
4 Decembjär_. (26ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
Zilverzand + B groep: (9ex) 40 cc boorzuuroplossing per plant.
1 December. (27ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
_10_D_ec_ember._ Koolvorming in alle planten van de zavé^rondgroepen ( 1 t/m 4)
en in 4 planten van de zilverzand + B groep (5)»
Zilverzand + B groep: (l0ex) ^0 cc boorzuuroplossing per plant (groep no.5)«

4

1l_D_ecember(28ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
2.3_D£cember._ (29ex) 50
_15_D£c_ember._ (30®x)

cc

50

voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.

U-P—°Ë.m—eE.'— (31ex) 50 cc voedingsoplossing ¥ 2 cc ijzeroplossing per plant.
(llex) 50 cc boorzuuroplossing per plant in de zilverzand + B groep.
J19_D£c^mber(32ex) 50 °° voedingsoplossing per plant + 2 cc ijzeroplossing
per plant.
_21_D_ec_ember._ (33ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
£2_D_ec_ember(34ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
£7_D£C£mber._ (35ex) 50 cc voedingsoplossing + 2 cc ijzeroplossing per plant.
Zilverzandgroep + Bs (l2ex) 50 cc boorzuuroplossing per plant.
2 Januari_ .195.2*. 4 planten in de zilverzandgroep - B(6) zijn hartloos. 1 plant
heeft een aantal hele kleine kooltjes, die licht bruin gekleurd zijn. De
bladeren zijn smal, hebben weinig bladmoes, krullen om en hebben necrose aan
de rand en necrotische vlekjes op het blad.
1 kooltjes in de zilverzand + B groep (5) heeft bruine glazige, rotte plekken
~>waterziek (+ l/5 gedeelte v.d. kool). Het jongste blad van de planten in
deze groep (5) is wat beter dan het wat oudere blad, d.w.z. minder necrose
aan de bladrand, waardoor ze niet omkrullen. De ingjebóete plant blijft stuk
ken achter. De kooltjes uit de overige 3 planten zijn nog gezond.

In de blauwe zandgrondgroep (7) heeft 1 plan t een klein "geschift"
kooltje gevormd. De 4 andere planten hebben een verzameling van hele kleine
kooltjes (doorgewassen), die allen licht bruin zijn gekleurd. Bij deze 4 plan

ten vormt het hart een rozet van nerven,, voorzien van een smalle bladmoesrand,
Alle planten uit deze groepenhebben hetzelfde omkrullend en afwijkende blad
als groep no.5.
In de bruine zandgrondgroep (no.8) hebben 3 planten een rozet van nerven
met een verzameling van licht bruin gekleurde kooltjes. Ook hier hebben de
bladeren een smalle bladmoesrand. 2 planten van deze 3 hebben een verkleurde
bladrand aan de oudste, normale bladeren. De bladrand van deze bladeren is
licht van kleur (tot geel) en de buitenste rand er langs is rood gekleurd.
1 plant in de blauwe zandgrondgroep (no.7) heeft dit ook.

In de zavelgrondgroepen (l t/m 4) zijn de kooltjes nog gezond. Het zijn
alle boorders. Ook het blad van'de planten in cfeze groepen zijn normaal. Het
gewas is donker van kleur.

3 planten uit de blauwe zandgrondgroep (no. 7) zijn me"t Mo bespoten
(125 cc)(sterkte Mo-oplossing; ib gram ammoniummolybdaat - 10 liter water).
4 Januari.

In de zavelgrondgroep - borax, slootzijde Qgroep no.8) hangt 1

plant volkomen sl§p (niet van droogte). Oorzaak» potziek.

5*
5 Januari._ De 3 planten uit de blauwe zandgrondgroep (no.7) zijn begoten
met Mo-oplossing (l gram ammonium molybdaat - 10 1» water)i 100 cc per plant.
Nog een plant hangt slap en wel uit de groep zavelgrond + borax bemesting,
slootzijde( no.l).'
7 Januari^

Zilverzand + B groepï in een tweede plant is in de kool waterziek

opgetreden. Vrijwel de hele kool is bruin, glazig en rotachtig van kleur
(+ 3/5 deel van de kool).
De 3 planten uit de blauwe zangrondgroep zijn met Mo-bespoten (+ 125 oc
per 3 planten).
8 Januari_._ Zilverzandgroep Bs Alle planten hebben misvormde harten, alle bla
deren zijn misvormd. De bladeren zijn aan de randen verdord (necrose) en
zowel naar beneden als langs de hoofdnerf omgekruld. De bladeren zijn smal.
Bladkleur donker groen. De bladeren in de harten hebben meestal alleen een
hoofdnerf met er langs een smal strookje bladmoes. Er worden geen kooltjes ge
vormd in 4 van de 5 planten.
Ztblverzand + B groep: De bladeren in het midden van de plant zijn niet volledig
uitgegroeid en de bladranden voornamelijk aan de top ran de bladschijf zijn ver
dord (necrose). Hierdoor zijn de bladeren niet meer uitgegroeid maar omge
kruld en verdraaid. 4 planten hebben een kooltje gevormd? 2 kooltjes vertonen
bruine glazige plekken.
Voor de planten uit de blauwe zandgrondgroep (no.7) zie groep zilverzand
B (6). De planten zijn wat groter èn hebben iets minder necrose dan de planten
uit de zilverzand-B groep. Alle planten hebben een aantal hele kleine licht
bruin gekleurde kooltjes.
Planten van de bruine zandgrondgroep (8) idem planten van de blauwe zand
grondgroep (7)« Iû het hart een grote rozet nerven met vrijwel geen bladmoes
(stompjes). Nog geen koolvorming bij de 2 ingeboete planten uit deze groep,
bij de andere 3 planten is se zeer gering( en verkleurd). De bladkleur van
deze 2 zandgrondgroepen (no. 7 en 8) is lichter dan van de overige groepen.
In de zavelgrondgroepen (no. 1/t/m 4) zijn alle planten goed (uitgezon
derd de 2 slaphangende), hebben alle een kooltje gevormd, die nu begännen
door te schieten, maar ze zijn nog gezond. Donkere bladkleur.
10_Januari. Uit de zilverzandgroep + B (5) is één waterziek kooltje (+ 3/5 van
de kool) op sterk water (alcohol)gezet. Bij het doorsnijden van een enkel
bloemtrosje (ziek) was niets te zien.
l,2_Januari_. Een derde kooltje in de zilverzand + B groep (5) is waterziek en
wel helemaal (bruin-glazig-rot).
l^Januari^ len vierde kooltje in de zilverzand + B groep (5) is (+ -§•) water
ziek geworden.

6.
^^Januari^ ZilTerzandgroep-B (6). Plantlen beginnen af te sterven. Er komen
reel necrotische stippen op het blad. 4 planten zijn hartloos en 1 plant heeft
een hele Terzameling bruine kooltjes. De bruine kleur is donkerder geworden.
De bloemtrosjes, die Terdroogxd zijn, zijn zelfs donker bruin geworden. Dit
laatst geTormde blad uit deze groep heeft bijna geen bladmoes en wat er aan
bladmoes aanzit

is sterk naar boTen toe omgekruld (bij 4 van de 5 planten,

de haïtLoze).
ZilTerzand + B groep (5)' ®ij deze groep is het jongste blad niet zo afwijkend
als het wat oudere. 4 planten uit deze groep hebben een kooltje geTormd, dat
later bruin, glazig en rot-achtige werd; waterziek. Nu zijn deze plekjes ge
deeltelijk Terdroogd en donker bruin van kleur geworden. Blauwe zandgrondgroep
(7)s 1 plant heeft een niet uitgegroeid "geschift" kooltje, de andere een aan
tal hele kleine kooltjes (bloemtrosjes), die ook naarmate ze ouder worden don
kerder (bruin) Tan kleur wordenj bij de 3 niet Mo behandelde planten zijn de
kooltjes weer prachtig wit geworden. Het blad is sterk afwijkend, weinig blad
moes, gekarteld en omgekruld met necrose.
Bruine zandgrondgroep (8)s Afwijkend enz. blad, met in het h§rt een rozet
Tan nerTen met Trijwel geen bladmoes er langs. Bruin gekleurde bloemkool bloemtrosjes. De 2 ingeboete planten hebben een los bloemkooltje, Tuil wit Tan
kleur met een bruin Tlekje. Het blad Tan de 2 inboeters is tamelijk normaal,
de jongste bladeren zijn afwijkend en donker Tan kleur. De oudere bladeren zijl
licht groen Tan kleur en norm aal. De planten zijn slapper en kleiner.
De kooltjes en de planten Tan de zandgrondgroepen( 1 t/m 4)zijn nog steeds
gezond. De koolTorming is in de groepen-boraxbemesting (3 en 4) OTer het al
gemeen beter dan in de groepen + boraxbemesting. De kooltjes zijn groter.
De koolTorming is in deze 2 groepen ook eerder begonnen. Het zijn echter al
leen boorders.

In de za%elgrondgroep-B, wegzijde (4) is 1 kool,in de + B wegzijde (2)
2 kolen en + B slootzijde (l) 1 kool wat gelig Tan kleur.
_20_januari_.

In de zaTelgrondgroep + B, wegzijde (2) heeft het gelige kooltje

een bruin Tlekje gekregen (glazig).

2 Fe]^uari_. Het bruine Tlekje in het kooltje Tan de zaTelgrondgroep + B,
wegzijde (no.2) breidt zich niet Terder uit, het Terdroogt daarentegen (donker
bruin).

Een g e z o n d k o o l t j e ( g e l i g ) u i t d e z a T e l g r o n d g r o e p - B s l o o t z i j d e (3)

is op alcohol gezet.

6 Februari^

1 kooltje in de zaTelgrondgroep - B, wegzijde (no.4) heeft

bruine rotte plekken gekregen, ze zijn echter niet zo glazig als in de zilTerzandgroep + B (5)* Ook het jonge blad rondom de kool heeft een sterk Ter»
kleurde rand (bruin-paars) Nog een tweede bloemkoolplant uit deze groep heeft
deze bladrandTerkleuring aan het jongste blad.

In de blauwe zandgrondgroep (no.7) treedt er in èen van de 3 met Mo
behandelde planten weer wat bruinkleuring in enkele bloemkooltrosjes op»
Ditmaal ia ze glasachtig en rot van uiterlijk (zoals bij de zilverzand + B
groep (5)).
In een plant van de bruine zandgrondgroep (8) is eveneens dit glazige
waterziek opgetreden naast de donker bruin geworden, verdroogde bloemtrosjes»
Bij de inboeters uit deze groep (8) breidt de verkleuring zich niet uit. Ze
zijn slechts zwak aangetast.
In de zavelgrondgroep + B, wegzijde (no.2) is bij nog een plant bruinkleuring (paars-rbruin) in de kool opgetreden. Bij een andere plant in deze
groep sterven alle blaadjes (de jongste) rondom het kooltje af. Deze 2 aange
taste kooltjes uit de zavelgrondgroep + B (2) wegzijde, waren(zijn) gelig van
kleur.
8 Februari.

Gesneden: uit zilverzand + B groep (5) 2 kooltjes (helemaal w.z.

en voor + 1/5 deel w.z.), uit zavelgrondgroep - B, slootzijde (3)» 1 kooltje
(gezond), uit zavelgrondgroep + B, wegzijde (2) 1 kooltje (gelig met bruine
plekken).

i5_Februari._0esnedens uit zilverzandgroep -B (6) 1 plant (met kooltjes)?
uit zavelgrondgroep - B, wegzijde (4)* 1 Plant (gezond) en uit de zavelgrond
groep + B, wegzijde (2) 1 plant (+ ziek kooltje).
Zowel bij de gezonden als zieke planten (kolen is geen afwijking waarge
nomen met de microscoop.
1^6_P_ebruari._ De proef werd opgeruimd.
Wortelontwikkeling getaxeerd opï
Zilverzandgroep - B (6)

s 7

Zilverzandgroep + B (5)

s 8-g-

Blauwe zandgrondgroep (7)

!6

Bruine zandgrondgroep (8)

s 8

zavelgrond-B, wegzijde (4)

i 5

Zavelgrond-B, slootzijde (3)

* 3lï

Zavelgrond + B, wegzijde (2)

s 5

Zavelgrond + B, slootzijde (l) s 3-5
Voor de foto1s van deze proef genomen^ zie de no's 6042—6197—16209—62106211 en 6245 t/m 6250.
Totale hoeveelheid voedingsoplossing per pot: 35

x

50 cc.

Boorzuurbemesting in de zilverzandgroep + B(s) totaals 8 x 20 cc, 1 1 4O cc
en 3 x 50

00

is 1*4 ragr per pot.

8.

Samenvatting«
Bladafwijkingen in de bloemkool zijn in de groepen 5 "t/m 8 (±n zilverzand
en humusarm duinzand) opgetreden. Ook de groep die boorzuur ontving (5)
(zilverzand)vertoonde gebreksverschijnselen, zij het later en aanvankelijk in
geringere mate. De onderzochte zavelgrond veroorzaakt geen afwijkende groei.
Ondanks de extra bemesting werd geen normale keolvorming verkregen} de meeste
planten boorden of hadden doorwaskolen. Groep 6 (zilverzand) vormde bijna
alleen hartlozen.^In verschillende groepen (5 t/m 8) trad verkleuring van het
kooltje op, zowel^glazige grijze verkleuring als sterke bruihtoerkleuring. De
kasgrond zavelgronden (l t/m 4) leverden normale planten.
Een Mo-bespuiting of-gift had invloed op het kleuren van de kool, de in
druk bestond dat de optredende verkleuring verminderde. Kit moet echter nader
worden geverifieerd.
Naaldwijk, 5 Maart 1952.
19-3-'56

De Proefneemster,

JB.

Inge Bol.

J'oto no 6042î 16 October 1951.
Linkss zilverzand met boriumgift, rechtss zilverzand.

Poto no 6210» 3 Januari 1952.
Lichtbruin verkleurd kooltje uit de blauwe zandgrondgroep (groep 7)*

Poto no 6197» 7 December 1951*
Sinks: zilverzand met boriumgift, reohtst zilverzand
zonder boriumgift.

Foto no 6211j 3 Januari 1952»
Gezond kooltje uit de savelgrondgroep zonder boraxbemesting, wegzijde (groep 4).

Foto no 6209» 3 Januari 1952»
Kooltje met donkerbruine, glazige, rotachtige plekken
(waterziek). Uit de zilverzandgroep + B (groep 5).
Vergroting + 2 z.

Foto no 6246t 9 Januari 1952«
Zilverzand + B (groep 5)*

Foto no 6243* 9 Januari 1952»
Zilverzand - B (groep 6).

Foto No 6247s 9 Januaii 1952.
Blauwe zandgrond.(Groep no. 7»)«

Foto No 624-8: 9 Januari 1952
Bruine zandgrond (groep 8).

Foto no 6249*9 Januari 1952»
Zavelgrond + B (groep 1 en 2)»

Poto no 6250» 9 Januari 1952«
Zavelgrond - B (groep 3 en 4)*

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

BORIUMPROEF MET BLOEMKOOL IN POTTEN. 1952. (li).
(Z-proevenkasje gebouw, later buiten).

Boel«
De invloed van borium na te gaan in verband met het optreden van wa
terziek in bloemkool.

Opzet.
Deze proef is een herhaling van een botiumproef met bloemkool in potten
I95I-152.
De grond in de potten (maat 14) is vooraf met aqua dest. doorgespoeld,
aangezien de gloeirest tamelijk hoog was. De indeling is weer als volgt»
Groep 1: 5 potten zavelgrond met borax, bemesting, slootzijde
Groep 2J 5 potten zavelgrond met borax, bemesting, wegzijde
xi
Groep 3» 5 potten zavelgrond zonder boraxbemesting, slootzijde ^
x)
Groep 4* 5 potten zavelgrond zonder boraxbemesting, wegzijde ^

Groep 5* 5 potten zilverzand met boriumbemesting
Groep

6t

xx)

5 potten zilverzand zonder boriumbemesting -01)

Groep 7* 5 potten blauwe zandgrond (geen w.z. in de bloemkool) xxx)
Groep 8ï 5 potten bruine zandgrond (waterziek in de bloemkool)
Er is 1 plant per pot uitgepoot.
_2 Januari^ Bloemkool (ras Alpha) uitgezaaid in zilverzand (niet uitgewassen).
£2_januari_. Verspeend in (niet uitgewassen) zilverzand. 1 liter voedingsop
lossing (zonder Pe) per 3 zaadbakken. 1 zaadbak is 42 plantjes.
(Samenstelling van de voedingsoplossing zie Botiumproef met zonnebloemen I,
potproef 195l)* 1 liter voedingsoplossing bevat:
N » 294 dpm

Ca « 280 dpm

P « I86 dpm

Mg • 172 dpm

K - 273 dpm

Mn * O.27 dpm

Na « l6l dpm

Zn = 0.23 dpm

Cu « O.O4 dpm
£6_Januari. 1 liter voedingsoplossing (-Pe) per 3 zaadbakken.
^l^Januari^ 1 liter voedingsoplossing (-Pe) per 3 zaadbakken.
x)
* Kasgrond A.v.d.Weiden, Monsterseweg 93» 's-Gravenzande, tuins Lange Stuk
ken N-Z. 1s-Gravenzande.
met HCl en aqua dest. uitgewassen kwartazand.
XXJ$ o

buitengrond J.v.d.Ende, Wegje 25, Monster, tuin» Haagweg, Mapolder.

2.

6 Februari. 1 liter voedingsoplossing (-Fe) per 3 zaadbakken.
15 Februari. 1 liter voedingsoplossing (-Fe) per 3 zaadbakken.
.20_F£brHari_. 1 liter voedingsoplossing (-Fe) per 3 zaadbakken.
_25_F£bruari._l liter voedingsoplossing (-Fe) per 3 zaadbakken.
29 Februari. De bloemkoolplantjes zijn in de potten uitgeplant.
6 Maart•_ 50

cc

boriumoplossing per plant van de groep (5) zilverzand + boriura

Groep 6, zilverzand -BJ 3 Tan de 5 planten krijgen afwijkend blad. Het blad
is donker van kleur met een te strakke, necrotische rand, waardoor omkrulling.
Necrotische stipjes, vooral in de top van het blad.
Groep 5, zilverzand + B« Ook hier hebben 4 van de 5 planten wat afwijkend blad
maar niet zo erg als de planten van groep 6. 1 plant heeft n.l. een omgekruld
blad met necrotische rand, de andere 3 planten alleen wat necrotische stipjes
in toppen van het blad. De bladkleur is niet donkerder dan die van de andere
planten.
lQ_Maartjj_ 50 cc voedingsoplossing (-Fe) per plant.
_15_Maart» Zilverzand + B groep (5)î 50 cc boriumoplossing per plant.
17 Maart^ 50 cc voedingsoplossing (+ Fe) per plant. De structuur van de zavel
grond in de potten is er door het uitspoelen niet beter op geworden (keihard
en slecht doorlatend). Desondanks zijn de planten in deze zavelgrondgroepen
(l t/m 4) liet grootst, hierop volgt de zilverzand + B groep (5)«
De plantjes in de 2 zandgrondgroepen zijn wat slap, vooral de plantjes
van de bruine zandgrondgroep %8)t de bladkleur is ook lichter dan van de
andere groepen en een weinig chlorotisch.
De plantjes in de bruine zandgrondgroep (8) hebben ook wat afwijkend
blad, het jongste blad krult n.l. om de lengte—as naar buiten toe om.
In de planten van de zilverzand + B groep(5) komt zwak afwijkend blad voor
(iets te strakke bladrand en wat necrotische stipjes in de bladtoppen).
De planten van de zilverzand - B groep (6) hebben sterk afwijkend, donker ge
kleurd blad met een necrotische bladrand en necrotische stipjes in de tâp van
het blad. Het blad krult om. Alle plantjes in alle groepen hebben sterk blauwe
poten en het gewas is wat slap. De groei is zeer traag.
_24_Maartt»

De planten zijn naar buiten overgebracht, daar de temperatuur in

het proevenkasje voor de bloemkool te hoog is. ("Pussen la 5 ® W i),
_25_en _26_Maart_i_ Het heeft veel geregend. De planten zijn niet tegen regen af
geschermd.
£8_Maart_i Het gewas is niet zo slap meer. De planten zijn in kas 5 onderge
bracht vanwege de vorst.
Zilverzand-B groep (6)* Gedrongen plantjes, zijn het kleinst, hebben sterk
naar beneden omkrullend, iets gemarmerd blad met necrotische bladranden.
Ook de harten zijn afwijkend. De planten hebben geen blauwe poten meer.

Zilverzand -f B groep (5)* De planten hebben ook afwijkend blad, maar ran een
andere aard. De planten hebben n.l. wat gebobbeld blad, tengevolge van een ge.
drongen hoofdnerf (gerimpeld). De bladranden zijn licht van kleurj= de planten
hebben nog blauwe poten.
Blauwe zandgrondgroep (7)«

De planten zijn ijler en kleiner dan van de zavel-

grondgroepen, hebben iets blauwe poten. Het blad is normaal.
Bruine zandgrondgroep (8).

De planten zijn kleiner dan van de blauwe zaad-

grondgroep (ï)« Op het oudste blad na, vertonen deze planten geheel afwijkend
blad, evenals de zilverzand-B groep (6). Het is echter sterker gemarmerd.
De poten zijn sterker blauw gekleurd dan van de blauwe zandgrondgroep (7)*
Zavelgrondgroepen (l t/m 4)«

planten uit de groepen "met borax bemesting"

zijn iets groter dan die uit de groepen "zonder boraxbemesting" en hierbij
zijn de planten van de wegzijde iets beter dan van de slootzijde.
Alle planten hebben nog een zwakke blauwkleuring in de poten. Se-t gewas is
normaal.
3,

•_ 50 cc voedingsoplossing per plant.

Zilverzand + B groeps 50 °c boriumoplossing per plant.
2_

plande11 staan weer buiten.

15_AjDril_. Zilverzand + B groep (5)» 50 cc boriumoplossing per plant.
l6_Â£rils_ 50 cc voedingsoplossing per plant.
19_A]Dril_. Zilverzand - B groep (6). Planten zijn klein, slechte groei, sterk
omkrullend blad met necrotische bladranden, paarskleuring in de oudste bla
deren en poten. Het overige blad heeft een hard groene bladkleur.
Zilverzand + B groep (5)* Matige groei. Het oudste blad vertoont afwijkingen,
het jongere blad is vrijwel normaal.Sterke blauwkleuring in de oudste bla
deren en poten.
Blauwe zandgrondgroep (7)* De planten zijn ongeveer net zo groot als die van
de zilverzand + B groep (5).Blaukleuring in het oudste blad en poten, maar
niet zo sterk als in de zilverzand + B groep (5)» Normaal blad en normale har>
ten.
Bruine zandgrondgroep (8). Gedrongen planten, slechte groei, sterk afwijkend
blad (asymmetrisch) afwijkende harten (gedrongen). Vrijwel geen blauwkleuring,
Planten zijn iets groter, dan van de zilverzand - B groep (6).
Zavelgrondgroepen (l t/m 4-)* De planten in deze groepen zijn het grootst.
De planten uit de "met boraxbemesting" groepen zijn iets groter dan de plante
uit de "zonder boraxbemesting" groepen. Zeer sterke paarskleuring in de oude
re bladeren (vrijwel het gehele blad is paars gekleurd). Gezonde planten,
normale harten.
2 Mei. Zilverzand + B groep (5)* 50 cc boriumoplossing per plant.

4

14_Mei«. De groei is in alle groepen zeer minimaal. De planten blijven blauw

en klein. In de zilverzand + B groep (5) en in de zavelgrondgroepen (l t/m 4)
heeft al koolvorming plaats.
De planten van de zilverzand - B groep en van de bruine zandgrondgroep zijn
sterk misvormd. . De planten van de blauwe zandgrondgroep beginnen wat gedron
gen harten te krijgen.
15_Mei_. 30 cc voedingsoplossing per plant.
£3_M_ei_;_ Dg planten groeien niet.
De planten van de zilverzand + B groep, van de zavelgrondgroepen en
2 planten van de blauwe zandgrondgroep hebben een kooltje. De planten hebben
allemaal nog steeds blauwt poten, bladeren en nerven. 3 planten van de zil
verzand

1

B groep zijn dood (wortel opgevreten door de larven van de koolvlie^

2 planten in de zilverzand + B groep zijn kaal gevreten door de rups. Ook in
de zavelgrondgroepen zijn enkele planten door de rups aangevreten.
De proef wordt opgeruimd.
Wortelontwikkelingj
Zilverzand — B groep (6)» sichte wortelontwikkeling

:4

Zilverzand + B groep (5)» goede wortelontwikkeling

1 8

Zavelgrondgroepen (l t/m 4)» matig tot slechte wortelontwikkeling.
Alle wortels bevinden zich bij de potwand

i 4-5

Blauwe zandgrondgroep! Slechte wortelontwikkeling

:4

Bruine zandgrondgroep: Vrijwel geen wortelontwikkeling

j 2

Samenvatting.
Opnieuw traden dezelfde verschijnselen in zilverzand en de B-arme zand
grond (j.v.d.Ende, Wegje 25» Monster, tuin Haagweg (Mapolder).op, die blijk
baar met een B-gift deels of geheel voorkomen kunnen worden.
Op de zavelgrond (v.d.Weiden, Monsterseweg 31» 's-Gravenzand^ tuin
Lange Stukken N.Z.) groeiden de bloemkoolplantjes normaal. Door de groeiomstandigheden,eerst proefkasje en daarna (24 Maart) buiten, trad geen normale
koolvorming op. De wortelontwikkeling ondervond evenals die van het boven
grondse deel de invloed van de boorzuurbemesting. Waar dit was toegediend was
de wortelontwikkeling beter.
Naaldwijk, 18 Juni 1952.
20-3-156.

De Proefneemster,

JB.

Inge Bol.

