-U
Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS

A

TE NAALDWIJK.

2

83

Bemestingsproef tegen vruchtval bij tomaten in 1953•

door:
M.Mostert.

Naaldwijk,1954.
1/ZZ- \L103

Proefstation voor à# Groenten- en Fruitteelt onder glas te IÂidéi#c.

MBSTIIGSfEOlF fSGM VBÜC1TYAL BIJ TŒSATBS JOS 1953o

Deze proef is een voortzetting Tan de proef, welke in 1952 werd genomen. De
gebruikte kleigrond vu «nr afkomstig uit een warenhui» van de leer Jo Bui®rok, Vreeburghlaan 2, Se Lier» Het soort tomaten bij deze proef was Tictori#»
Se volgende bemestingen werden toegepasts
Groep 1 stikstof
"

2 stikstof + fosfor.

«

3 stikstof + kali.

" 4 «tikatof + fosfor + kali.
"

5 dubbele gift stikstof + fosfor + kali.

Zie toor bemesting en chemische analyse van de grond bijlage II.
Elke groep bestond uit 6 nulpotten (zie de plattegrond op bijlage I). Be nulpotten werden op betonnen platen gezet, om doorwortelen van de planten te voorko
men.
Se tomaten voor deze proef werden normaal opgekweekt en op 12 Hei in de potten
uitgeplant. Seze datum werd zo laat genomen, daar in d» practijk meestal pas
in de maanden Juli en Augustus vruchtval optreedt.
Alle groepen werden 5 keer bijgemest (zie bijlage II).
Se tomaten werden op 7 trossen getopt.
Se vruchtsetting was over het algemeen goed te noemen.
Hieronder volgt een tabel over bloei en vruchtzetting per 6 planten.
Groep

Totaal aantal bloe Totaal aantal |^- Percentage gezette
men (6 trossen)
mette bloemen I 6 bloemen
trossen)

1

321

1ST

58 *

1 + ?

330

1 + K

309

1Ô9
200

57 $
65 $

I + P + I

364
366

242
262

é| $

2S+P + K

71 $

Bij de onvolledig bemeste groepen trad iets bloeaxui op, dooh deze was van ge
ringe betekenis.
Bvenala bij de proef in 1952 is ook nu weer gebleken, dat de vruohtsetting
het grootst is bij die groepen, die bemest zijn »et kali. (la 1952 was de
bloemrui het geringst bij bemesting met kali). Het aantal bloemen is het grootst
'bij een volledige bemesting (l + P + K)0
Ongeveer evenredig aan deze gegevens liggen de oogstoijfers (per 6 planten).

