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Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, is de organische
rganische
nische bemesting,
bem
die enkel vóór het
planten kan uitgevoerd worden, zeer belangrijk. Deze
bemesting gebeurt in hoofdzaak
eze
z organische
anische
isc b
rservaring
rvari alss uit
u onderzoek van het PCS blijkt dat
met stalmest of (groen)compost. Zowel uit telerservaring
de groei van Fagus sylvatica, vooral tijdens het
et eerste groeijaar,
groeij
negatief beïnvloed wordt wanneer
orzaak
ak is niet te wijte
w
groencompost wordt ondergewerkt. De oorzaak
wijten aan de hoge C/N-verhouding,
maar heeft wellicht te maken met de afʖniteit
fʖniteit
teit t.o.v. de compost.
com
c
ande gewassen zijn waar de groei, vooral in
a
Het is dan ook interessant om na te gaan of er nog andere
het eerste groeijaar, negatief beïnvloed
onderzoek willen we verschillende
nvloed
ed wordt. In onderstaand
onde
on
ssen
n toetsen inzake h
economisch belangrijke gewassen
hun afʖniteit voor groencompost als organische
mest.
Dominique Van Haecke

GroencomSoVt bevDt meerr eIIectieve orgDniVcKe
organisc
orga
VtoI dDn de
gemiddelde VtDlmeVt
est ZDDrdoor
Zaardoor groencomSoVt
groencomSo een grotere
groencom
biMdrDge levert om
m de orgDniVcKe
organiscKe VtoI
st
stoI in de
d bodem oS Seil
te KoXden ,n de
DIʖniteit Z
Zorden 2 groencome SroeIoSzet aIʖn
aIʖniteit
SoVten vDn verVcKillende
KerNomVt DDn een doViV vDn 24
scKillende
cKillende KerNomst
Ker
tonKD DDngeZend
d 'DDrnDDVt
Daarnaast Zordt
Daarnaa
Z
er voor ieder geZDV
een SerceeltMe zonder
voorzien DlV controer groencomSoVt
groenco
lebeKDndeling GroencomSoVt
1 iV DINomVtig vDn tDIelcomomS
SoVtering ZDDrbiM de comSoVtKooS Koger oSgezet Zordt
GroencomSoVt 2 iV Ket reVXltDDt vDn de comSoVtering oS
rillen vDn 3 meter breed en 15 meter Koog onder een
DIdDN +oeZel de tDIelcomSoVt ooN IreTXent belXcKt Zordt
zDl de Drobe DIbrDDN groter ziMn biM de rillencomSoVt %iMgevolg zXllen de cKemiVcKe en I\ViVcKe NDrDNteriVtieNen
onderling verVcKillen zie 7Dbel 1  2SvDllend iV de VterN
verVcKillende (&-ZDDrde vDn de beide comSoVten 'oor de
beSerNtere Drobe DIbrDDN ligt Ket DmmoniXmgeKDlte in de
tDIelcomSoVt dXideliMN Koger 'it ziMn mogeliMNe redenen die
tot verVcKillende groeireDctieV vDn de teVtgeZDVVen leiden
8iterDDrd NXnnen Dndere comSoVtNDrDNteriVtieNen Kier ooN
de oorzDDN vDn ziMn
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TABEL 1: VERGELIJKING KARAKTERISTIEKEN TAFELCOMPOST EN RILLENCOMPOST
Parameters

7aIelcomSost 5illencomSost

(&

wScm

917

434

NH4-N

mgl sXbstr

1027

154

OS

$'S

377

332

DS

vers

49

44

9olXmegeZicKt

gl vers sXbstr

474

537

P-totaal

mgNg $DS

2519

1861

136

187

&N

,n 7Dbel 2 Zorden de gemiddelde SlDntKoogteV over de
verVcKillende beKDndelingen Zeergegeven (nNel biM Acer
campestre Tilia cordata Abies nordmanniana en Ligustrum
ovalifolium Zerd nDDVt de tDIelcomSoVt ooN de comSoVt oS
rillen DDngelegd %iM de overige Voorten Zerd telNenV de
vergeliMNing gemDDNt tXVVen de tDIelcomSoVt en de controlebeKDndeling

23

ɍGroencomSost kan afKankelijk van Ket geZas
zoZel Sositieve als negatieve effecten KebbenɎ
Bij Ligustrum ovalifolium Zordt een negatieI eIIect oS de
groei Zaargenomen bij de toeSassing van taIelcomSost
de Slanten zijn gemiddeld 9 cm kleiner ten oSzicKte van de
controle $nderzijds Zordt er een SositieI groeieIIect Zaargenomen bij rillencomSost de Slanten zijn 8 cm groter dan
de controle en 17 cm groter dan bij taIelcomSost
TABEL 2: GEMIDDELDE PLANTHOOGTE PER BEHANDELING
IN CM

Tilia cordata
Abies nordmanniana
Ligustrum ovalifolium
Prunus avium
Fraxinus ornus
Pseudotsuga menziesii
Picea abies
Larix decidua
Cornus mas

100

112

97

63

57

64

20

21

20

58

75

67

129

-

132

81

-

74

37

-

38

29

-

27

118

-

95
5

86

-

87
8

V Groencompost bevat meer effectieve
organische stof dan de gemiddelde stalmest
waardoor het een grotere bijdrage levert om de
organische stof in de bodem op peil te houden.
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TABEL : GEMIDDELD VERSGEWICHT
ICHT PER
P BEHANDELING
IN GRAM
TafelcomSost

n5illencomSost
comSo

&ontrole

Buxus sempervirens

101
01

171

134

Rosa canina

176

-

187

Prunus laurocerasus
ra
'Otto Luycken'

124

-

114

Uit bovenstaande
ovenstaande
staande resulta
resu
resultaten blijkt dus dat het gebruik van
groencomSost
van het geZas zoZel Sositieve als
r
omSost
Sost afhankelijk
afhank
negatieve effecten
kan hebben Daarnaast Zordt er tevens
nega
negat
ffec
een verschil
Zaargenomen
naargelang de manier ZaaroS
vvers
Za
Zaa
comSosteringsSroces verlooSt Omdat dit de resultahet comSo
een eerste Sroefjaar en er bovendien vrij veel
ten zijn va
van e
oS het Serceel oStrad zal de Sroef volgend
mineralisatie
nera
groeiseizoen herhaald Zorden Q
gr
groeiseizo
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Acer campestre

5illencomSost

Ondanks de mindere groei bij Buxus sempervirens met
tafelcomSost Zordt een dXidelijke Sositieve groeistimXlans
Zaargenomen met rillencomSost
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TafelcomSost

Omdat het voor Buxus sempervirens Rosa canina en Prunus
laurocerasus Otto /X\cken minder evident is om oSmetingen Xit te voeren Zordt van deze Slanten het versgeZicht
beSaald als maat voor de groei ,n tabel 3 Zordt het versgeZicht van de verschillende behandelingen vergeleken
HierXit blijkt zoZel voor Buxus sempervirens als voor Rosa
canina dat de toeSassing van tafelcomSost leidt tot een
lager versgeZicht ten oSzichte van de controle Bij Prunus
laurocerasus Otto /X\cken Zordt echter Zel een betere
groei Zaargenomen bij de toeSassing van tafelcomSost Zat
resXlteert in een hoger versgeZicht
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8it de resXltaten bliMNt dat de taIelcomSost tot een betere
groei leidde bij Fraxinus ornus en zeker bij Larix decidua ten
oSzicKte van de controle Larix decidua Zas gemiddeld
23 cm Koger bij de comSosttoeSassing %ij de soort Acer
campestre Tilia cordata Abies nordmanniana Prunus avium
Pseudotsuga menziesii Picea abies en Cornus mas Zas Ket
groeiverscKil tXssen de taIelcomSost en de controle nagenoeg verZaarloosbaar
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