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1.INLEIDING

Bijhetbodemvruchtbaarheidsonderzoekmetfruitgewassenwordtinons
landaltientallenjarenopgroteschaalgebruikgemaaktvandebladanalyse.HetlaboratoriumvanhetProefstationvoordeFruitteeltonderzochtsedertongeveer 1950minstens60.000bladmonsters,naasteenveel
kleineraantalanderegewasmonsters (bast,hout,wortels,vruchten).Een
belangrijkeredenissteedsgeweest,datindestudieoverdeinvloed
vanbodemvruchtbaarheidsfactorenophetgewasdeschakelvandeplantevoedingnietmochtontbreken.Intallozeproefveldenzijngoedeverbanden
gevondentussendebladsamenstellingengebreks-ofovermaatsverschijnselenenerzijdsendebemestingsbehoefteanderzijds,nl.voorstikstof-,
kalium-enmagnesiumgehalten.Ditgeldt-voorzoveruitbeperkte,deels
buitenlandsegegevenskanwordenafgeleid-ookvoorenkelespoorelementen.Veelminderduidelijk,resp.afwezig,zijndeverbandenvoorfosfaat-encalciumgehalten.
Ooktussendebladsamenstelling,ni.de (K+Mg)/Ca-verhoudingenhet
optredenvanstipenzachttijdensdebewaring zijnverbandengevonden.
Dezezijnvanafongeveer 1965vooralindeIJsselmeerpolderseninhet
rivierkleigebied gebruiktvoordevoorspellingvandekansopstipen
zachtenvooreenpluk-enbewaaradvies.Voorditdoelwordtoverigens
delaatstejarensteedsmeergebruikgemaaktvanvruchtanalyse.
Uitdeaardderzaakisbijhetfruitteeltkundig onderzoekinproefveldenenopproefplekkenookinruimemategebruikgemaaktvanhet
chemischgrondonderzoek,tendeleombeidemethodentekunnenvergelijken,
tendeleomdeinterpretatievanhetgrondonderzoekbeteraandebemestingseisenvanfruitgewassentekunnenaanpassen.Datditgrondonderzoek
indepraktijkvandefruitteeltalveellangerenopgrotereschaaldan
bladanalyse toepassingvindt,berustopeenhistorischgegroeidegewoonte.
Desuccesvolle,opuitgebreideproefveldresultatengebaseerdetoepassing
bijlandbouwgewassenheeftertoegeleiddatgrondonderzoekookinde
fruitteeltwerdgeïntroduceerd.Voordeinterpretatievangehaltenwerd
aanvankelijkuitgegaanvancriteriavoorlandbouwgewassen.Mogelijkheden
voorcontroleopdejuistheidvandegegevenadviezenbestondenaanvankelijkniet,watjarenlanggeleidheefttotoverdrevenkunstmestgebruik.

Inmiddelsisuithetbemestingsonderzoekvandeafgelopen30jarengebleken,datdemogelijkhedenvoormineralenopnamebijfruitgewassen
gunstiger zijndanbijlandbouwgewassen.Ditheeftgeleid totbijstellingvandeinterpretatie-criteria entotdrastischeverminderingvan
hetkunstmestverbruik.Totditlaatsteheeftookhetinzichtbijgedragen
datoverdrevenkali-enstikstofbemesting tot (bewaar-)kwaliteitsverlies
kanleiden.Demonstratief zijndeuitgegevensvanhetLandbouwEconomisch
Instituutberekendehoeveelhedenkunstmestdieperjaarperhainde
fruitteeltwerdenenwordenverbruikt.Omstreeks 1963wasditnogrond
200kgN,25kgP 2 0 5en 140kgK 2 0.EenenquêtedoorhetCentraalBureau
voordeStatistiekenhetLEIbegin 1980gafvoordefruit-enboomteelt
gezamenlijk (voornamelijkdoordeeerstebepaald)alsuitkomsteenverbruikvanslechts76kgN,19kgP-Ogen48kgK O perhaperjaar.

Ondanksdebijstellingvandecriteriaisdeanalysevanchemischebodemvruchtbaarheidvoordebepalingvandemestbehoefteeentezwakkebasis
gebleven.Opdeachtergrondhiervanzalineenvolgendhoofdstuknader
wordeningegaan.Daarnaastheefthetbemestingsonderzoek totdeopvattinggeleiddatbijvruchtbomendebladsamenstelling,mitsgoedgeïnterpreteerd,eenjuistinzichtgeeftoverdevoedingstoestandvanhetgewas.
Hierinkomtzowelhetniveauvandechemischebodemvruchtbaarheid als
hetcomplexvanfactorendatdemineralenopnamemedebeïnvloedt totuitdrukking.Ditzoukunnenleidentothetopstellenvaneengoedbemestingsadvies,alsdaarbijtevensmeteenaantalbodem-engewasomstandighedenrekeningwordtgehouden.
Dat,ondanksdejarenlangeervaringbijhetonderzoek,indepraktijk
nogvrijwelgeengebruikvandebladanalysevoorhetbemestingsadvies
wordtgemaakt,ligtongetwijfeldaandeonbekendheidvanbedrijfsvoorlichtersmetdeinterpretatie.Onbegrepenvariatiesindebladsamenstellingenhetweinigconstantzijnvandegehaltenvormeneenbronvan
twijfeleneenremopdetoepassing.Eenverderprobleemisdannoghoe
devoedingstoestandvanhetgewasmoetwordenvertaaldineenbemestingsadvies.Ookhetalternatiefvanhetchemischgrondonderzoekendemet
hetlagekunstmestverbruik inverbandstaandebeperktevraagnaarbemestingsadviezenhebbendegeringebelangstelling voordebladanalyseinde
handgewerkt.

In 1981isprojectIB353aangediend.DoelisdeervaringenteWilhelminadorpeneldersmetbladanalysesamentevattenineensysteemdateenzo
nauwkeurigmogelijkebeoordelingvandevoedingstoestandvanappelen
peerondergemiddeldeomstandighedenmogelijkmaakt.Daaropwordteen
bemestingsadviesuitgebrachtdatookrekeninghoudtmetgewas-enbodemomstandigheden.Hetzalnodig zijnopdegevondenbladsamenstellingcorrectiesaantebrengenvoorstorende,variatiesveroorzakendeinvloeden,
nl.vantijdstipvanmonstername,eventueelafwijkend typebemonsterd
blad,vruchtdracht,weersfactorenofbodemvochttoestand,enleeftijdvan
deaanplant.Bijdeinterpretatiedientmetras/onderstamverschillen
rekening tewordengehouden.Inditrapportzalmeteenenkelvoorbeeld
opdegenoemdecorrectiesendeverderewerkwijzewordeningegaan.In
vervolgrapporten zalhetbeschikbareanalysemateriaalwordenverwerkt,
zodatverantwoordevoorstellenvoorcorrectieskunnenwordengedaanen
bv.perfruitrasgehaltenormenkunnenwordenaangegeven.Hetisdebedoelingdatbijdebladmonsternamezodanigeaanvullendegegevensworden
verzamelddatdecorrecties,deinterpretatievangehalten (verhoudingen)
enhetbemestingsadviesmechanischkunnenwordenuitgevoerd.Indenabije
toekomstzalgeenpersoonlijkeervaringoftijdmeerbeschikbaar zijnom
ditwerk"metdehand"uittevoeren.

2.BLAD-EN/OFGRONDANALYSE

Vooreenbemestingsadviesopbasisvandevoedingstoestandvanhetgewas
isbekendheidmetenkelebodemeigenschappen onontbeerlijk.Informatie
overgranulairesamenstelling,pH,humus-enkoolzure-kalkgehaltekan
daarbijzeernuttig zijn.Alszodanigstaatdezinvangrondonderzoek
buitentwijfel.Debezwarengeldenechterdebepalingenvandechemische
bodemvruchtbaarheid,waarvoorverbandenmetdegewassamenstellingof
mestbehoefteinhetalgemeenteleurstellend zijngebleken.Deverklaring
daarvoor ligtindeinboomgaardensterkvariërendeenvanakkerbouwgewassenafwijkendeomstandighedenvooropnamevanmineralen.Ditzijn
bv. deoverjarigheid endeopslagvanmineralenreservesinhoutigedelen,
opnameactiviteitineengrootdeelvanhetjaar,bewortelingsdiepte,
heterogeneverdelingvanwortels,voedingsstoffenenbodemvochtinde
beworteldegrond,afwezigheidvangrondbewerkingenhetweerinomloop
komenvanvoedingsstoffenuitgemaaidgras.Devoorkeurvoorgewasanalyseberustookopdeomstandigheid datindefruitteeltbewustopminimalebemesting,netgenoegomrisico's vantekortenteontlopen,wordt
aangestuurd.Bijeenlagebodemvruchtbaarheid spelenfactorenzoalsopneembaarheid,vochttoestandofbodemstructuureengroterolendeze
komenindegehaltenindegrondniet,eninhetbladweltotuitdrukking.
Figuur 1toonteenopveelgewassentoepasbaarverband,datdemonstreert
datbijhethandhavenvandebodemvruchtbaarheid opeenhoogniveau
(C-D; kenmerkendvoorveelsituatiesinland-entuinbouw)groteverschilleningehaltenindegrondnauwelijksindegehalteninhetblad
totuitdrukkingkomen.Ookophetproduktieniveauhebbenzevrijwelgeen
invloed,maar zekunnenwelaanleiding zijntothetgevenvanverschillendebemestingsadviezen.Naarmateopeenlagerbodemvruchtbaarheidsniveauwordtaangestuurd (B-C),wordthetonderscheidingsvermogenbijde
bladanalysegroter,bijhetgrondonderzoekkleiner.Ditiskenmerkend
voordefruitteelt.Hetrisicovanproduktieverlies (A-B)wordtdaarbij
zorgvuldigafgewogentegendewinstaan(bewaar-)kwaliteit.
Opdevelepro'sencontra'sdieoverbeidemethodenzijnoptemerken,
isineenvroegerepublikatieal ingegaan (Delver,1975).Wevolstaan

gehalteinblad

bodemvruchtbaarheid

Figuur 1.Geschematiseerd verband tussengehaltenvan eenvoedingsstof in
degrond en inhetblad.

Figure 1. Schematic -presentation of the relation
of the soil and of the leaf.

between nutrient

content

met eenkorte samenvatting vanbevindingen inproefveld- enproefplekkenonderzoek.

2.1.

Stikstof

Ineigenbernestingsonderzoek zijnverbanden nagegaan tussen oplosbare
stikstof (nitraat +ammonium)indebewortelde laag innawinterenvoorjaar enhet gehalte inbladeren inde zomer.Goede correlaties traden
alleen opbijvolveldse ondergroeimet gras enhoeveelheden inde grond
lager dan 80kg N perha (Delver, 1973). Grasboomgaardenkomen echter
bijna nietmeer voor en indemet herbicidenbehandelde,niet-bewerkte
boomstrokenwordtmeestalmeer dandegenoemdehoeveelheid stikstof aangetroffen.Verslaglegging over recent onderzoek naar debetekenis van de
"N-mineraal"-methodevoor fruitaanplantingen (totbewortelingsdiepte, in
zwart gehoudenboomstroken) is afgerond. Pas op zeer laagniveau (<50kg
N perha,eind februari inde laag 0-80 cm)werden duidelijke verbanden
tussenN-mineraal enN-gehalten inhetblad gevonden.

2.2.

Fosfaat

VoorbeeldenuitNederlands onderzoek,vanverbanden tussen fosfaatgehaltenindebovengrond opdiversewijzenbepaald, enP-gehalten inhetblad

zijnonsnietbekend.Lagegehalteninhetblad,dievolgens literatuurgegevensopP-tekortwijzen,wordenzeldenofnooitaangetroffen.Blijkbaarzijndefosfaatvoorraad endeomstandighedenvooropneembaarheid
doorgaans zogunstig,dattekorteninhetgewastotdezeldzaamheden
behoren.Aanhetmobielhoudenvanfosfaatdoorhetmulchenvangemaaid
graswordtinditverbandbetekenis toegekend.Variaties inP-gehalten
inhetbladkomenwelvoor.Zestaaninverbandmetgewaseigenschappen
(vruchtdracht,Cox's ziekte,rasverschilien)envooralmetdestikstoftoestandvanhetblad.PenNinbladerenzijnduidelijknegatiefgecorreleerdeneenhoogP-gehaltekaneeneventueleveronderstellingvan
N-tekortbevestigen.

2.3. Kalium
Verrewegdebestecorrelaties zijngevondenvoorkaligehalteninblad
engrond,binneneenbepaaldegroepgronden.Vooreenhondertalin1973
inZuidwest-NederlandonderzochteproefplekkenmetaanplantingenCox's
OrangePippinappelsopM.9opzeekleimetgehaltenaanafslibbaredelen
tussenca.15en40%,werdeenlineairecorrelatiecoëfficiëntberekend
vanr=+0,53""*"*(Figuur2,Pouwer 1978).Hetvaltopdatvooralbij
lagegehaltenindegrondnauwelijksvalttevoorspellenofhetgehalte
inhetblad laag,danwelhoogzaluitvallen.Eenbeperktonderzoekmet
hetzelfderasnaardesamenhangtussenK-gehalten inhetbladendeernst
vanK-gebrekssymptomen(9gevallen)gafeenzeergoedecorrelatie,nl.
r=-0,82**. InandereproefplekonderzoekingenzijntussenKingronden
bladgeenbeterecorrelatiecoëfficiëntengevondendandegenoemde(o.a.
VanderBoon,1973;zeeklei,rivierklei,zand).Vooralopzandgrond
warenzezeerlaag.BijlagegehaltenindegrondwarendeK-gehaltenin
hetbladdaaralhoog.Juistdekalibemestingvraagtomnauwkeurigeinschattingvandebehoefte.

2.4. Magnesium
Correlaties tussengehalteningrondenblad zijnvoormagnesiumbelangrijkzwakkerdanvoorkalium,voornamelijkdoordathetgehalteaanmagnesiuminbladsterkongunstigwordtbeïnvloeddoordekaliopname.De
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Figuur2.Verband tussenhetK-gehalte inbladvanCox'sOrangePippin
opM.9 enhetK-HCL-cijferinde0-20 cmlaaginboomstroken
opzeeklei.

Figure 2. Relation between K content of the leaves of Cox's Orange Pippin
on M.9 and the K-HCl value in tree strips on marine clay soils
(0-20 cm layer).

negatievecorrelatiemethetK-gehalteinhetblad (K-Mg-antagonisme)is
veelsterkerdandepositievecorrelatiemethetmagnesiumgehalteinde
grond.Magnesiumgebreksverschijnselen zijnsterkermetdeK/Mg-verhouding
gecorreleerddanmethetMg-gehalteinhetblad,inhetlaatstegevaldan
negatief.

2.5. Calcium
HetaangehaaldeonderzoekvanVanderBoon(1973)gafverdervoorcalciumgehaltennogteleurstellenderresultaten.Oprivierkleikongeenenkel
verbandmetcalciumindegrondofanderebodemfactorenwordenaangetoond.
Opzandgrondenzeekleihaddennaastcalciumookhethumus-enzoutgehalteenigeinvloedopcalciuminhetblad,maarookhierbleekdebeoordelingvaneencombinatievancalcium-bepalendebodemfactorennauwelijks
eenmogelijkheid tebiedenhetcalciumgehalteindebladerentevoorspellen.Ditgehalteheeftoverigensalleenenigewaardevoordevoorspellingvandestipgevoeligheid (K+Mg)/Ca-verhoudinginblad).
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2.6.

Spoorelementen

Sedertdeovergangvangrondbewerkingnaarherbicidengebruikzónder
bewerkingopdeboomstrokenishetoptredenvanMn-enFe-gebrekinde
fruitteeltsterkafgenomen.Kopergebrekkomtsomsvoor.Derelaties
tussengebreksverschijnselenengehalteninbladengrondaanspoorelementenzijnwegenshetgeringebelangweinigonderzocht.Deindruk
bestaatdatvoorkortlotblad derelatie tussenmangaangehaltenenmangaangebrekssymptomenvrijgoedis.

Uithetvoorgaandekandeconclusiewordengetrokkendatvoorhetkwalitatiefinschattenvande bemestingsbehoefte

aanbladanalysedevoorkeur

moetwordengegeven. Hoeerbemestmoetworden (vroegoflaat;veelof
weinig;voorraadbemesting ofjaarlijksegiften;continuering;kunstmestvorm)hangtmedeafvanbodemkenmerkenzoalsvochtleverendvermogen,
bewortelingsdiepte,zwaarte,doorlatendheid,humusgehalteenzuurgraad.
Grondonderzoekkanhieroverbelangrijkebasis-informatieverschaffen,
vooralalsookdieperebodemlagenwordenonderzochtenbijvoorkeurvóór
hetinplanten,omdatdebladanalysevanjongeaanplantingenbv.nogweinig
zegtoverdelaterekalibehoefte.
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3.CORRECTIESOPDEBLADSAMENSTELLING

Eengrootbezwaarvoordeinterpretatievanbladanalysecijfersisdat
allerleifactorenhetverband tussenhetbladgehalteaaneenbepaald
elementenhetaanbodervanuitdegrondbeïnvloeden.Erwordtnietzonder
meerinzichtverkregenindevoedingstoestandvandeboom,laatstaanin
degemiddeldevoedingstoestandovereenlangereperiode.Voorgesteldwordt
dezeinvloedenzoverantwoordmogelijkdoorcorrectiesaftezwakken.
Daarbijmoetervoor wordengewaaktdatdebladsamenstelling dooropeenstapelingvancorrectiesnietwordtover-gecorrigeerd.Hetisgewenstop
hetanalyseverslagzoweldesamenstellingvóóralsnädecorrectiesweer
tegeven.Inhetvolgendewordtslechtsglobaal,aandehandvanvoorbeelden,aangegevenoverwelkecorrectieshetgaat.Invervolgrapportenwordt
uithetbeschikbareanalysemateriaalberekendhoedecorrectiesmoeten
wordenuitgevoerd.

3.1. Positie

bemonsterd blad

Inonslandwordtalgedurende35jaartusseneindjulienmedioaugustus
hetderdetotvijfdebladvanafdebasisvanlanglotenbemonsterd.In
sommige landenwordtbladmiddenopdezescheuten (mid-shootleaves)verzameld.OmdatdeNederlandseervaringmetdeinterpretatie zeeroverwegend
betrekkingheeftophetderdetotvijfdebladenditdevoedingstoestand
vandeboomgoed lijktweertegeven,isergeenredendezebemonsteringswijzeteveranderen.Bovendienisditbladophetaantebevelenbemonsteringstijdstipfysiologischrijperdanhogergeplaatstblad,waardoorde
samenstellingbijeventueelvroegerebemonsteringslechtsweinigverandert.
EristeWilhelminadorponderzoekgedaannaarsystematischeverschillen,
omdathetsomsgewenstisbuitenlandseenNederlandsenormentekunnen
vergelijken.Deverschillenzijnvoordemeestehoofdvoedingselementen
klein.Zoheeftmidden-scheutbladietshogereN-enK-gehalten,ietslagere
Mg,maarwelveellagereCa-gehalten.
Welvanbetekenis ishetverschilinsamenstelling tussenbasis-langlotenkortlot-blad.Alservrijwelgeenscheutgroeiis,ofbijhetopsporen
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vanbv.marginalekali-ofmangaanvoeding,waarvandegebrekssymptomen
zichheteerstinkortlotenmanifesteren,kanhetnodig zijnkortlot-blad
tebemonsteren.Desamenstellingdaarvanmoetnaarverondersteldesamenstellingvanhetlanglot-bladkunnenwordenvertaald.Ookoverditverschilisonderzoekgedaan.Kortlot-bladheeft lagereK-enhogereMg-en
Ca-gehaltenenbijvroegebemonstering ookietshogereN-gehalten.

3.2. Tijdstip

van monstername

Hetmoetmogelijk zijnookbijaanzienlijkvroegereoflaterebemonsteringdandevoortestellenperioderond 1augustus,debeoordelingvan
debladsamenstelling langsmechanischeweg tedoenuitvoeren.Inverscheideneonderzoekingenwerdgedurendehetgroeiseizoenherhaaldbemonsterdendaarbijzijnsystematischeveranderingeningehaltengeconstateerd.Figuur3geefteenvoorbeeldvanstikstofgehalteninhetextreem
drogejaar 1959.Hetvaltopdatdedalingnietoveraldezelfdeis.Naast

%Nindrogestof
2

1. Wilhelminadorp(Proefst.
2.Alphen!N.Br.)

3.Nw.enSt.Joosland(Z)
L.Heiningen(N.Br.)
5.'sGravenpolderfZ]
6.Wilhelminadorp(W'poIder)

Figuur3.Veranderingvanhetstikstofgehalteinlanglot-bladerenvan
GoldenDeliciousgedurende 1959,vastgestelddoorherhaalde
bemonstering indiverseproefvelden.

Figure 3. Changes in the N content of extension-shoot
leaves of Golden
Delicious apple trees in the course of 19593 determined by
repeated sampling of various experimental
fields.
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fysiologischefactoren (veroudering)kunnentoenemendedroogte,concurrentiedoor ondergroei,etc.medevaninvloed zijn.Ookvoorfosfaat
(afname)encalcium (toename)zijnduidelijkegehalteveranderingen inde
tijdwaargenomen.Voorkaliumenmagnesium zijnzeveelkleiner,maarook
bijkaliumkanbv.tijdenshetseizoentoenemendedroogteinvloedhebben
ophetverloopvanhetgehalte.
Bijafwijkendebemonsteringsperiodenzullencorrectiesnaarverwachte
samenstellingrond 1augustusmoetenwordenuitgevoerdmetdebedoeling
uitsluitenddeinvloedvandeouderdomvanhetblad teelimineren.
Voorinvloedendieuitdevochtvoorzieningkunnenwordenverklaard,
wordenanderecorrectiesvoorgesteld.

3.3. Leeftijd

van de aanplant

EnkelemalenisgeconstateerddatK-gehalteninhetbladvanzeerjonge
aanplantingenveelhogeruitvallendaninlaterejaren.Figuur4geeft
enkelevoorbeelden.Curve 1heeftbetrekkingopGoldenDeliciousgeplant
inhetvoorjaar van 1964(grasstrokenteelt).Curve2isafkomstigvaneen
droogtegevoeligperceelbeplant metSchonevanBoskoop,voorjaar1972
(Wilhelminadorpperceel22;enkelerijensysteem395x205cm,bredeboomstrook;70-280kgN/ha).Inbeidegevallenwerddeaanplantinachtereenvolgende jaren bemonsterd,zodatjaarinvloeden (droogte)envruchtdrachtverschilleneenrolzullenhebbengespeeld.Curve3heeftbetrekking
opCox'sOrangePippinineenrassenproef teWilhelminadorp.Kleinegroepenbomenvanverschillende leeftijd,allegoed-dragend,zijninéënjaar
(1982)bemonsterd.Hierisdusgeenbelangrijkeinvloedvanjaar-of
vruchtdrachtverschillen.AlsgevolgvanhetK-Mg-antagonismevertonenMg-gehaltenindeeerstejareneenstijgendetendens.N-,P-enCa-gehaltenworden
indebeginjarenvrijwelnietdoordeleeftijdbeïnvloed.Hoewelbladmonstersvanjongebomenzeldenwordenaangeboden,moeteenbeoordelingssysteemtochzowordengeprogrammeerd,datdekalivoorzieningbij 1-4jarige aanplantingennietoverdrevengunstigwordtvoorgesteld.Ineen
gevalalscurve2tradenindevolwassenaanplantlichtesymptomenvan
kaligebrekop.Ineenvoorleeftijdgecorrigeerdebladsamenstellinghad
hettelageniveauvandekalivoorziening alineenvroegstadiumkunnen
wordengesignaleerd.
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1.Golden Delicious
2.Schone van Boskoop
3.Cox's Orange Pippin

.-•'3

4

5 6 7
jaarnaplanten

Figuur4.InvloedvandeleeftijdvanappelaanplantingenopK-gehalten
inlanglot-bladeren.

Figure 4. Effect of the age of apple plantations
extension-shoot
leaves.

3.4.

on the K contents

of

Vvuchtdracht

Ineenonregelmatigdragendeaanplantbestaantussenindividueelbemonsterde,slecht engoeddragendebomengroteverschilleninbladsamenstelling (figuur5,aanplantteLewedorp (Z)).Indepraktijkworden
monstersvanverschillend dragendebomengemengdverzameld.Extremen
(geendracht,overdrevenzwaredracht)komenweinigvoor.Welhebben
slechtdragendebomengrootbladenrelatiefveelinvloedophettotale
monster.Inveelveldproeven waarjaarlijkswerdbemonsterd,konden
jaarverschilleninbladsamenstellinggrotendeelsuitdevruchtdracht
wordenverklaard.Hetisnoodzakelijkbladanalysesnaareenuniforme,
voorhetbetreffenderasoffruitsoort"normaalgoede"vruchtdrachtte
corrigeren.Ditmaaktwaarnemingvandedrachtvandebemonsterdebomen
doordemonsternemernoodzakelijk.Dematevancorrectiekannietzonder
meeruitfiguur5wordenafgeleid,omdathierbijopbijzonderewijzewerd
bemonsterd.Naderonderzoekvanbeschikbaaranalysemateriaalofaanvullend
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Figuur5.Vruchtdrachten bladsamenstelling ineenbeurtjarige,volwassen
appelaanplant Laxton'sSuperbindriejaren.

Figure 5. Cropping and leaf composition of a biennially heaving,
apple orchard (Laxton's Superb) in three years.

mature

bladonderzoek lijktgewenst.Correctievoorafwijkendevruchtdrachtbehoorttotdebelangrijksteingrepen.Dezemoetzorgvuldigwordenuitgevoerd.

3.5.

Weersinvloeden

Alsbezwaar tegendebladanalysewordtvaakaangevoerddatdeanalyseuitkomstafhankelijk isvanhetmomentwaarop,ofhetjaarwaarin,de
monsternameplaatsvindt.Hetwektdeindrukdatdevoedingstoestand,op
dezewijzebepaald,nietreproduceerbaarendaaromnietinterpreteerbaar
is.Inwerkelijkheid isdevoedingstoestandvaneengewasindetijdsoms
inderdaadsterkveranderlijkalsgevolgvanveranderendeopnameomstandigheden.
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Neerslagverdeling,bodemvochttoestandentemperatuurhebbenhieropinvloed.Merkbaarisditvooralbijdekali-enstikstofvoeding.Doelvan
debladanalyseisechternietdetoevalligevoedingstoestandophetmomentvanmonsternameaantegeven,maarhieruiteenwatalgemenerbeeld
afteleidenvoorgemiddeldeomstandigheden.Hieropzouhetbemestingsadviesmoetenwordenafgestemd.Correctiesvoor"gemiddeldeweersomstandigheden"lijkenzinvol,maaruiterstmoeilijk.Afgezienvandenoodzaakdaarvoorweersgegevens teverzamelenof/eneenindrukvandebodemvochttoestand teverkrijgen,zaldeinvloedvanhetweernietoveral
gelijkzijn.Meerdaneenoppervlakkige correctievoorbv."natte"of
"droge"voorjarenzalnietzijntegeven.
Alsoplossing iswelvoorgesteld (o.a.buitenlandse literatuur)per
jaaruitveleverrichteanalyseseengemiddeld gehalte teberekenenen
deafwijkingvaneenindividueelgevaldaarvanals"laag"of"hoog"te
interpreteren.Tegendezewerkwijzebestaanookbezwaren.Nietaltijd
zullenvoldoendeanalyseresultatenvanvergelijkbarebodem-gewasomstandigheden (optijd)beschikbaar zijn.Bovendienisdezeinterpretatie
mindergerichtopeenbeoordelingvandewerkelijkevoedingstoestandvan
hetgewas.Tenslotte zalvooreenbepaaldeaanplantdeafwijkingvande
gemiddeldebladsamenstellingnietelkjaardezelfdezijn.
Figuur6geeftalsvoorbeeldeengemiddeldevan6veldjesmetverschillendebodembehandelingenenstikstofbemesting,ni.volveldsgras,pas
gescheurd gras,enmetdefrees zwartgehoudengrond.Dematewaarinde
kaligehaltenfluctueerdenwassterkverschillend:bijgrasengescheurd
graswasdeinvloedvandeneerslagverdelingsterkerdanbijmechanisch
aljarenlangzwartgehoudengrond.Deindrukbestaatdattijdenswarm
(droog)weernaeenflinkeregenperiodedekaligehaltenstijgenendathet
effectvanzwareneerslagpasnaenkelewekenmaximaalmerkbaaris.Ook
figuur7demonstreertheteffectvanregenopkaligehalten.Figuur8geeft
tenslotteeenvoorbeeldvandesamenhang tussenneerslaggedurendetwee
maandenvóórdemonsternameenhetstikstofgehalte:naeendroogvoorjaar
kunnen-opdroogtegevoeligegrond-degehaltenrelatief laaguitvallen.
OokgehaltenaanMg,PenCawordendoorweersomstandighedenbeïnvloed,
maarvoorbeeldendaarvanzijnnognietuitgewerkt.Uitverscheidene
proefveldenmetjaarlijksebladanalyseenuitpraktijkmonsters (LaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek,Oosterbeek;zieookPouwer1956)
isnogveelinformatieoverdeinvloedvanweersfactorentehalen.Het
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Figuur 6. Kaligehalten v a nkortlot-blad v a nLombarts Calville appels e n
weersomstandigheden i n 1963ineenproefveld te Wilhelminadorp.

Figure 6. Potassium contents of spur
leaves of Lombarts Calville
apple trees and weather conditions in 1963 in an experimental
field at Wilhelminadorp.

zal moeilijk zijn hieruit e e nverantwoord correctiesysteem afte leiden.
V a s t staat dath e tv a ngrote betekenis ish e telement v a n toevalligheid,
al ish e tslechts t e ndele,u i t d ebladanalyse w e gteh a l e n .
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Figuur 7.Kaligehalten inkortlot-blad van de appel Cox's Orange Pippin
opM.9 ineenaanplantmet grasstroken inde Wilhelminapolder,
benevens neerslagverdeling (perceel "Egypte").

Figure 7. Potassium contents of spur
leaves of Cox's Orange Pippin
apple trees on M.9 in a grass-strip
orchard in the Wilhelminapolder. Precipitation
is also shown.
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Figuur 8. Stikstofgehalten in langlot-bladvan SchonevanBoskoop opM.9 te
Wilhelminadorp enneerslag inde tweemaandenvóór demonstername. Proef over plantdichtheid enstikstofbehoefte.

Figure 8. Nitrogen contents in extension shoot leaves of Schone van
Boskoop apple trees on M.9 at Wilhelminadorp and
precipitation
during the two months before sampling. Trial on planting
density and nitrogen
requirement.
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4.INTERPRETATIEVANDEBLADANALYSE

Nadatopdeoorspronkelijkeanalyseuitkomstdeonderhoofdstuk3genoemdecorrecties zijnuitgevoerdnaareenbladsamenstelling dieeenop
1augustusbemonsterd,volgroeid,goeddragendgewasondergemiddelde
weersomstandighedenzouhebben,moetendegehaltenof verhoudingen
wordengeïnterpreteerd eningedeeld ineenvrijgrootaantalklassen,bv.
1=extreem laag,2=zeerlaag,3=laag,4=normaal,5=hoog,
6 =zeerhoogen7=extreemhoog.Bijdezesterkgedifferentieerdeindelingmoetrekeningwordengehoudenmetrasverschilleninsamenstelling,
wellichtookmetdeinvloedvandeonderstam.Deindelingdientmedete
wordengebaseerd opgegevensvanhetbemestingsonderzoek.

4.1. Invloed van soort, vas en ondevstam
Tallozemalenisgeblekendatnietalleenfruitsoorten,maarook-rassen
onderlingsystematischeverschilleninbladsamenstellingvertonen,die
voldoendegrootzijnomindebeoordeling tewordenbetrokken.Zowordt
eenstikstofgehaltevan2,60%vanCox'sOrangePippinalsvoldoendevoor
optimaleproduktiviteitbevonden, terwijlvoorGoldenDelicious2,40%en
voorSchonevanBoskoop2,30%Nwordtaangehouden.Ookvooranderegehaltenbestaanrasverschillen(o.a.P,KenMg).Hetlaboratoriumvande
bodemkundigeafdelingvanhetProefstationvoordeFruitteeltheeftin
1964-1965opuitgebreideschaalonderzoekuitgevoerdnaarsystematische
rasverschilleninbladsamenstellingbijappelenpeer.Opproeftuinenen
inpraktijkaanplantingen,waaropëënperceelbijgelijkebemestingen
bodembehandeling tweeofmeerrassenopdezelfdeonderstamstonden,werden
vanbomenmetgelijkevruchtdrachtmonstersgeanalyseerd.Degegevens
overrasverschillenzijnslechtsgedeeltelijkgepubliceerd (o.a.Delver,
1975).Ookinlaterejarenishernieuwdeaandachtgeschonkenaansystematischeverschilleninbladsamenstellingonderinvloedvanrasen
onderstam.
Uitvroegeronderzoekisgeblekendatookdeonderstaminvloedheeftop
debladsamenstelling.BekendzijnderelatiefhogeK-enlageMg-gehalten
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vanappelsoponderstamM.4,waarmeeoverigensookeengrootkaliopnemend
vermogenengevoeligheidvoormagnesiumgebreksamengaan.Delaatstejaren
isookanalysemateriaalverzameldvanappelbomenopM.9,M.26enM.27
envanperenopkweeAenComondervergelijkbareomstandighedenook
voordezeonderstammeneeninvloedopdebladsamenstellingnategaan.
Devraagrijstinhoeverrerasverschilleninsamenstelling consequent
aanleidingmoetenzijntothetopstellenvanverschillendebeoordelingsnormen.Voorstikstof lijktditzekerhetgevaltezijn(Delver,1975),
voorkalibestaat twijfel:eenrasalsSchonevanBoskoopheeftrelatief
lagekaligehalteninhetblad,maarvertoontookeerdergebreksverschijnselendanandereappelrassen.Hetzelfdegeldtvoorkortlot-blad,waarin
desymptomenvankaligebrekeerderzichtbaarwordendaninlanglot-blad.
HetappelrasLombartsCalvilleheeft lageremagnesiumgehalten,maarook
eerdermagnesiumgebrekdanandererassen.

4.2.

Verhoudingen

Tussenkalium-,magnesium-,stikstof-enfosfaatgehaltentredenduidelijke
antagonismenop.Deverhoudingenkunnensomsbruikbareinformatiegeven.
EenhogeP/N-verhoudingwijsteerderopstikstofgebrekdanopeengoede
fosfaattoestand (figuur 9). Eenhoogkaligehaltekanhetgevolgzijnvan
stikstoftekort.VoordekansopmagnesiumgebrekisdeK/Mg-verhouding
meermaatgevenddaneenlaagMg-gehalte.Hetverdientaanbevelingdeze
verhoudingenophetanalyserapport tevermeldenenbijdeinterpretatie
tebetrekken.

4.3. Bemestingsonderzoek

als

uitgangspunt

Inonslandisvrijveelbemestingsonderzoekmetfruitgewassenuitgevoerd
waarbijookbladanalysewerdtoegepast.Bijdeindelingvangehaltenin
klassenvanlaagtothoogdientrekening tewordengehoudenmetdebevindingenindezeproeven.Overstikstof-enkaligehaltenengewasreactiesopbemestingbestaatveelervaring.Watminderproevenzijn
uitgevoerd overdemagnesiumbehoefte,alkandebladsamenstellingwaarbijmagnesiumgebrekzaloptredenvrijnauwkeurigwordenaangegeven.Voor
fosfaatgehaltenkanwelongeveerwordenaangegevenbijwelkniveaugeen,
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Figuur9.Verband tussenstikstof-enfosfaatgehaltenin langlot-bladvan
SchonevanBoskoopinhettweedegroeijaarineenproefveldte
Wilhelminadorpbijbemestingentussen0en280kgNperha.
Figure 9. Relation between N and P contents of extension shoot leaves of
Schone van Boskoop apple trees in the second year of growth on
an experimental field at Wilhelminadorp. N-fertilizer
rates
between 0 and 280 kg N per ha.

maarnietbijwelkniveauwêlpositievegewasreactiesopbemestingzijn
teverwachten.Deinterpretatiemoethierbijopzeerschaarseliteratuurgegevenswordengebaseerd.
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5.HETBEMESTINGSADVIES

Debeoordelingvangehaltenenverhoudingennaarniveau-klassen lijktnog
vrijgoeduitvoerbaar.Devertalingnaareenbemestingsadvies iseen
apartprobleem,datopheteerstegezichtookmoeilijkhedengeeftbij
mechanischeverwerking.Vaststaatdatrekeningdienttewordengehouden
metenkelegewas-enbodemomstandighedenendatdaaroverdenodigeinformatiemoetwordenaangedragen.

5.1.

Stikstof

Bijhetbemestingsonderzoek zijndiverseomstandighedenvaninvloedgeblekenopdestikstofbehoefte(zieo.a.Delver, 1978).Aanleiding tothet
adviserenvanhogegiften (±100kgNperhaofmeer)zijn:
'"'veelondergroei,bv.volveldsgrasofsmalleboomstroken,
"*ondiepebewortelingendroogtegevoeligegrond,
"eenhoogproduktieniveau,zwarevruchtdracht,matigescheutgroei,
hogebeplantingsdichtheid.
Eenveellagerestikstofbehoefte (±50kgNperhaofminder)bestaatbij:
*veelonbegroeidegrondonderdebomen (bv.geheel zwart),
*diepebeworteling,goedegelijkmatigevochttoestandvandegrond,
""eenjonggewas (plaatselijkebemesting),lageproduktiedoorwijd
plantverband,lage vruchtdracht;sterkegroeidoorgoedevochtvoorzieningofonderstam,
*opzandgrond:diephumeuzebeworteldelaag,
*hetmulchenvangrasopdeboomstrook.

Dergelijkeomstandighedenkunnenwellichthetbestdoordefruittelerzelf
wordenbeoordeeld.Bijeentelaagstikstofgehalteinhetbladkunnenbij
tijdigebemonsteringenerzijdsnogeenofmeerureumbespuitingen,mogelijk
zelfsnogeenlateoverbemestingwordengeadviseerd.Anderzijds zalnaar
deoorzaakvanhettelagegehaltemoetenwordengezocht (teweinigbemest;
droogteinhetvoorjaarofsterkeuitspoelingkortnadebemestingdoor
overvloedigeregen;invloedvaneenconcurrerendeondergroei, e t c ) .
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Bijeentehoogstikstofgehalteinhetbladzalopdemogelijkheidvan
lageremestgiftenkunnenwordengewezen,alsaandebovenvermeldecriteria
vanlagestikstofbehoeftewordtvoldaan

5.2.

Fosfaat

Inhetzeldzamegevaldathetfosfaatgehaltetelaaguitvalt,zaleen
bemesting,hetmulchenvangrasopdeboomstrookofeventueelzelfseen
bladbespuitingkunnenwordengeadviseerd.Eenhooggehalteinhetblad
tezamenmeteenwatlaaglijkendstikstofgehaltekaneenbevestiging
vormenvanlichtstikstofgebrek.Ditsoortsituaties zalzichvrijvaak
kunnenvoordoen.

5.3. Kalium
Dezwaartevandegrondisvandoorslaggevendebetekenisvoorhetvaststellenvandebemesting.Dematewaarineenlaagkaligehalteinhetblad
afwijktvandegewenstenormbepaaltuiteraardmededehoogtevandete
adviserenbemesting,maarhetadviesdientookaantegevenoverhoeveel
jaardegiftmoetwordengecontinueerd.Opeenlichtezavelgrond zaleen
ietwatlaagkaligehaltealna 1-2jaarbemestengecorrigeerdkunnenzijn,
opeenzwarerivierkleigrondkanhetjarenvanherhaald zwaarmestenduren
voorhetgewenstepeilbereiktis.Bijeenlaaggehalteinhetbladzal
ingevalvankleigrondookopdemogelijkheidvanstructuurgebrekenmoeten
wordengewezen,ofopwateroverlastenwortelbeschadiging.Oplichte
grondsoortenkunnengehaltendieondankscorrectievooreendroogvoorjaar
noglaaguitvallenookopdroogtegevoeligheid ofondiepebewortelingwijzen.
Vooralbijlagekaligehaltenopzwaregrondsoortendientgeadviseerdte
wordendebladanalysena enkelejarenteherhalen.

5.4. Magnesium
IngevallenvanhogekaligehaltenenhogeK/Mg-verhoudingenzullenbij
duidelijkoptredenvanmagnesiumgebrekssymptomenbladbespuitingenmet
bitterzout (magnesiumsulfaat)moetenwordenuitgevoerd.Verdermoetde
kalibemesting achterwegewordengelaten enmetkieserietwordenbemest.
Ingrensgevallenverdientmagnesammonalsstikstofmeststofaanbeveling.
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5.5.

SpooreZementen

Hetisvoorlopignietdebedoelingdebladanalyse (facultatief)uitte
breidenmetdebepalingvanspoorelementen.Hoewelvoormangaangebrekbij
pereneengoedesamenhangmetgehalteninhetblad (kortlot)isaangetoond,
ontbreektinzichtoveranderespoorelementen (Fe,Cu,B).Wel zoubij
waarnemingvangebrekssymptomentijdensdebemonstering eenaantekening
ophetwaarnemingsformuliermoetenwordengemaakt.Hieraanzouinhet
analyserapporteenadvieskunnenwordenverbonden.

5.6.

AIgemeen

Hetvaltteoverwegeninhetanalyserapportnaastdeoorspronkelijkeen
gecorrigeerdebladsamenstelling,deevaluatiedaarvanenhetbemestingsadvies,algemeenaanvullendeinformatie teverstrekkenoverbemesting,
bv.indezinvandeonder5.1.gemaakteopmerkingen,tijdstipvan
(N-)bemesting,plaatselijkebemesting,mestsoorten,bladbespuitingene.d.,
voorzovervoorfruitaanplantingenvanbelang.
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6.DEBLADBEMONSTERINGENHETVRAGENFORMULIER

Nahetvoorafgaande ishetduidelijkdattoepassingvandebladanalyse
volgensdevoorgesteldewerkwijze nietuitvoerbaar isalsbijdemonsternamenieteenaantal gegevens incodewordtverzameld.Ingrote lijnen
gaathetomdevolgendewaarnemingen.
6.1.

Basisgegevens

Naastdenaamenhetadresvandefruittelerendeaanduidingenligging
vanhetperceelwordenincodevermeld:
"" appel/pererasenonderstam,
* leeftijd (x e groeijaar),
'" plantdichtheid,
""systeem vanbodembehandeling (grasstrook,onkruidbestrijding, e t c ) ,
"" aanduiding grondsoort,
*:taanduiding bewortelingsdiepte,
* aanduiding droogtegevoeligheid.
6.2. Gegevens over de dat jaar uitgevoerde
MgOper ha)en

bemesting (kg N3 P~0K3 KO en

bladbespuitingen

6.3. Visuele beoordeling

van de vochttoestand

6.4. Weersgegevens3 voornamelijk

van de grond? (code)

neerslag

Deverwerking hiervan,vanbelangvoordecorrectievanvoornamelijk
K-enN-gehalten,dientnogbestudeerd teworden.Vermoedelijk moeten
neerslaggegevensperregio centraal doorhetonderzoeklaboratorium
worden verzameld.
6.5. Waargenomen afwijkingen
Deze betreffen het gewas (gebrekssymptomen, bladstand).
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6.6. Monstername en beschrijving

van het gewas

Vaniederex 6boom(bv.10e,20e)in4rijen,verspreid gekozenoverde
aanplant,wordtvantotaal20bomenéénbasisbladvan4scheutenverzameld (80bl/monster).Gelijktijdigwordtvanelkebemonsterdeboom
eenschattinggemaaktvandevruchtdracht (aantalvruchten,betrokken
ophetkroonvolume)ineenschaalvan0-10-Voordeheleaanplantwordt
tevenseenschattingvandescheutproduktieenvanheteventueeldoorgroeienvandescheutengemaakt,ineenschaalvan0-10.
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7.VERWACHTINGEN

Dewerkwijzegeschetstindehoofdstukken3en4zalhopelijk leidentot
eenbeter"persoons"-en"omstandigheden"-~neutraaloordeeloverde
voedingstoestandvanhetgewas.Minstensevenbelangrijkisdevertaling
naareengenuanceerdbemestingsadviesdatopdeplaatselijkegewas-en
bodemomstandighedenisafgestemd.Verwachtwordtdatnatoetsingenaanpassingvanhetsysteemuiteindelijkeenredelijktrefzekerbemestingsadviesvoordeappel-enpereteeltkanwordengegeven.
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8.SAMENVATTING

Debladanalysegeeftbijvruchtbomeneengoedeindrukvandevoedingstoestandvanhetgewasóphetmomentvanmonstername.Voorstikstof,
kalium,magnesiumenenkelespoorelementencorrelerendegehaltengoed
metdemestbehoefteenmetgebreksverschijnselen,zoalsovereen35-jarige
periodeintalrijkeveld-,pot-enpraktijkonderzoekingen isaangetoond.
VoorfosfaatzijnonderNederlandseomstandighedengeenlagegehalten
aangetroffendieopbehoefteaanbemestingwijzen.
Geblekenisdatdebladanalysenaastdechemischerijkdomvandegrond
ookdeinvloedvanfysischebodemvruchtbaarheidsfactorenweerspiegelt,
zoalsdevochtvoorziening,deaëratieendebewortelingsdiepte.Ditzijn
factorendieinhetchemischegrondonderzoekniettotuitdrukkingkomen,
maardieopdeopnamevanmineralengroteinvloedhebben.
Gemeendwordtdatdebladanalyse zichdaaromgoed leentalsbasisvoor
eenbemestingsadvies,mitsaaneenaantalvoorwaardenwordtvoldaan.
Vooreenjuisteinterpretatievandevoedingstoestandvandeboommoetenopdegevondengehaltencorrectieswordenuitgevoerdvoorfactoren
diemetdevoedingweinig temakenhebben,maardiedegehaltenwelmede
beïnvloeden.Ditzijn:aardvanhetbemonsterdeblad (bv.spurleaves;
e e
inNederland isdebeoordelinggebaseerd ophet3-5 bladvanafde
basisvanscheuten);tijdstipvanmonsternameafwijkendvan 1augustus;
vruchtdrachtenfruitras.
Daarnaastmoetdeinvloedvantoevalligextreemwerkendeweersomstandighedenopdegehaltenwordenafgezwakt.Naeenlangedrogeperiodezijn
kaligehaltenbv.laag,naregelmatigverdeelderegenvalhoog.Door
correctiehiervoorwordtbereiktdatondergemiddeldeweersomstandigheden
deteverwachtengehaltenwordenverkregen.
Hetrapporttoontmetvoorbeeldenaanomwelkecorrectieshetingrote
lijnengaat.Invervolgrapportenzullengegevensvanvroegeronderzoek
wordenbewerkt,zodatnadererichtlijnenvoordediversecorrecties
kunnenwordenopgesteld.Verwachtwordtdatdebeoordelingvandevoedingstoestandhierdooraanwaardewint.
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Deinterpretatievandevoedingstoestandvanhetgewasmoetechterin
eenbemestingsadvies ofindewenselijkheidvanplaatselijkonderzoek
naardebodemfysische toestandwordenvertaald.Hierbijzalgebruik
wordengemaaktvanomvangrijkbemestingsonderzoekdatindeafgelopen
35jaarwerduitgevoerd.Voordevaststellingvanmestgiftenzalo.a.
rekeningmoetenwordengehoudenmetgrondsoortenteeltomstandigheden
zoalsfruitrasenplantdichtheid.Ookdezebemestingsadviseringzalin
eenvervolgrapportwordenbesproken.

30

9.SUMMARY

Infruittrees,leafanalysisgivesagoodimpressionofthenutrient
statusofthetreesatthetimeofsampling.Thecontentsofnitrogen,
potassium,magnesiumandanumberoftraceelementscorrelatewellwith
fertilizerrequirementandwithdeficiencysymptoms,ashasbeendemonstratedinnumerousfieldandpottrialsaswellason-farmresearchover
aperiodof35years.Forphosphorus,nolowcontentshavebeenfound
underDutchconditionsthatwould indicateaneed forfertilizer
application.
Ithasbeenfoundthatleafanalysisreflectsnotonlychemicalsoil
fertility,butalsotheeffectofphysicalsoilfertilityfactors,e.g.
moisturesupply,aeration,androotingdepth.Thesefactorsarenot
reflected inchemicalsoilanalysis,butgreatlyaffectuptakeofminerals.
Therefore,leafanalysisisconsidered tobeasuitablebasisfor
fertilizerrecommendations,provided thatanumberofconditionsis
satisfied.
Tocorrectly interpretthenutrientstatusofthetree,themeasured
contentsmustbecorrected forfactorsthathavelittletodowithnutrition,butwhichdoaffectnutrientcontent.Thefactorsare:typeof
leafsampled (e.g.spurleaves;intheNetherlands,assessmentisbased
onthe3 -5

leaffromthebaseofshoots);timeofsamplinginsofar

asitdepartsfrom 1August;fruitloadandcultivar.
Inaddition,theeffectofaccidentallyextremeweatherconditionson
themineralcontentsshouldbereduced.Forinstance,potassiumcontents
arelowafteraprolongeddryperiod,buthighafterevenlydistributed
rainfall.Correctionforthiswillensurethatcontentsareobtainedthat
maybeexpectedunderaverageweatherconditions.
Thereportdemonstrateswithexampleswhichcorrectionsareessentially
involved.Insupplementaryreportsdatafromearlierinvestigationswill
beanalyzedsothatfurtherguidelinesforthedifferentcorrectionfactors
canbedrawnup.Itisexpected thatthiswillgiveaddedvaluetothe
assessmentofthenutrientstatus.
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However,theinterpretationofthetree'snutrientstatushastobe
translated intofertilizerrecommendations orintotheneedforin-situ
investigationofthesoilphysicalcondition.Tothatend theresultsof
extensivefertilizationresearch,conductedduring thelast35years,
willbeused.Toestablishratesoffertilizerapplication,soiltype
andculturalconditions (e.g.cultivarandspacing)willhavetobetaken
intoaccount.Alsofertilizerrecommendationsofthisnaturewillbe
discussed inasupplementaryreport.
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