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SUMMARY,
FERTILIZATION

OF CONIFER

PLANTATIONS

From the results of the fertilization research so far it can be concluded that
the need of nutrients and the effect of a fertilization cannot be forecasted
from the data of soil and needle analysis alone. The data of complete fertilizer
trials under comparable conditions must necessarily be combined with it. This
means that a great many fertilizer trials have to be laid out, which cost a lot
of time, in the meantime a directive for fertilization of young plantations for
practical use is drafted. This directive is based on the results of research
concerning fertilization conducted until now, and further on tree species, soil
type and soil analysis, and symptoms of needles. In this way it will be possible
to obtain an appropriate improvement of growth in many plantations with
insufficient growth, although the effect cannot be forecasted quantitatively.
The prescription is worked out for Pinus, Picea, Douglas fir and Larch.
SAMENVATTING.

Uit het tot nu toe verrichte bemestingsonderzoek in de bosbouw is gebleken dat de bemestingsbehoefte van een cultuur en de daarop afgestemde bemesting alleen op grond van de resultaten van grond- en naaldanalyse is vast
te stellen, wanneer deze resultaten kunnen worden gecombineerd met de
resultaten van bemestingsproeven onder identieke of vergelijkbare omstandigheden. Dit heeft de aanleg van grote aantallen bemestingsproefvelden en
jarenlang onderzoek als consequentie.
Ten behoeve van de bosbouwpraktijk is daarom voor huidig gebruik een
voorschrift voor de bemesting van jonge naaldhoutculturen uitgewerkt. Dit
voorschrift is gebaseerd op de resultaten van het tot nu toe verrichte onderzoek, de houtsoort, het groeiplaatstype en de symptomen die aan de naalden
zijn vast te stellen. Met deze bemestingsvoorschriften is voor het grootste
deel van de gevallen een doelmatige groeiverbetering te bewerkstelligen, die
evenwel niet in kwantitatieve zin is te voorspellen.
Het voorschrift is uitgewerkt voor het geslacht Pinus, Picea en Larix en
voor de douglas.
Inleiding.
Hoewel het op verschillende groeiplaatsen mogelijk is de houtproduktie
van oudere opstanden door verbetering van de voedingsstoffenhuishouding
Verschijnt tevens als korte mededeling nr. 56 van het Bosbouwproefstation.
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van de grond blijvend — of althans voor langere periode — te vergroten (4,
7, 12, 13, 14, 19, 24, 26), is de bemesting voor de jonge cultuur van veel
grotere betekenis. Door een juiste bemesting kan de groei van de verjonging
— hetzij blijvend of tijdelijk — worden gestimuleerd, waardoor de sluiting
sneller intreedt, de gevoeligheid voor tal van aantastingen afneemt en de
jeugdrisico's verminderen (20, 24). Het desbetreffende onderzoek staat evenwel nog aan het begin (15). Niettemin kunnen reeds thans bepaalde algemene
richtlijnen worden gegeven, waarmee in de praktijk op doelmatige wijze van
de mogelijkheden van bemesting kan worden gebruik gemaakt.
De behoefte aan voedingsstoffen van de verschillende naaldhoutsoorten.
Niet alleen bestaat er een principieel verschil tussen de behoefte aan voedingsstoffen van loof- en naaldhout, ook de verschillende naaldhoutsoorten
zijn in dit opzicht niet vergelijkbaar. De belangrijkste voedingsstoffen zijn
fosfor, stikstof en kali. Is fosfor als voedingsstof van fundamentele betekenis
voor de ontwikkeling van het wortelstelsel (18, 23), stikstof en kali zijn van
direct belang voor de fotosynthese (2, 9, 22). Stikstof vormt de bouwsteen
van alle eiwitverbindingen in de plant, terwijl kali onder andere regulerend
werkt op assimilatie en ademhaling.
lïet verschil in behoefte aan voedingsstoffen komt niet zozeer tot uiting
in de hoeveelheid die door de plant wordt opgenomen, doch veeleer in de
hoeveelheid, die aan de groeiplaats wordt onttrokken. Pinus en lariks kunnen
op gronden met een armelijke stikstofhuishouding — bijvoorbeeld heideontginningsgronden — veel meer stikstof opnemen dan fijnspar en douglas.
Op grond van de huidige kennis kunnen de belangrijkste houtsoorten als volgt
naar behoefte worden ingedeeld.
houtsoort
Pinus spec.
Larix spec.
Picea spec.
Pseudotsuga
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Het vaststellen van de bemestingsbehoefte.
Het onderzoek naar de voedingsstoffenvoorziening door grond analyse biedt
veel moeilijkheden, die zijn gelegen op het gebied van de monstername,
de extractiemethode en de interpretatie van de resultaten. Bij de grondmonsteraame doen zich vragen voor betreffende de plaats, het aantal steken
en de diepte. Uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Stichting voor
Bodemkartering en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek heeft op deze vragen een antwoord gegeven, waarop de instructie voor
de monstername is afgesteld. Essentieel daarbij zijn het bodemtype als eenheid van monstername, een diepte van 0—25 cm en 25 steken per monster.
De extractiemethodiek is afgeleid van de beschikbaarheid van de voedingsstoffen. Het is gebleken dat bomen in staat zijn stikstof, kali en fosfor uit
moeilijk oplosbare verbindingen op te nemen, zodat zoveel mogelijk met totaalanalysen wordt gewerkt (1, 21, 27). Ook hieraan kleven echter niet nader
te noemen bezwaren. Bruikbaar voor de grondanalyse blijkt, voorlopig alleen
de fosfaatbepaling te zijn. Tussen de groei van de bomen en "net fosfaatgehalte

