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Overwintering van verschillend
bemeste Corylus colurna inpot
Inleiding
De teelt van laanbomen in pot biedt voor
enkele soorten goede mogelijkheden, Als
echter de bomen na het groeiseizoen niet
worden ultgeplant, komt devraagopofhet
gewas in pot de winter onbeschermd kan
overleven, of dat bepaalde beschermende
maatregelen moeten worden genomen.
In „De Plantenbeurs" van 13 september
1979 beschreef J, Rijswijk van het Proefstation voor Boomkwekerij uitvoerig dediverse methoden van bescherming.
Op de boomteeltproeftuin „De Boutenburg"te Lienden iseen bemestingsproef met
Corylus colurna in pot, in de winter
1978/1979 afgesloten met een overwinteringsproef. In december 1978isde helft van
deze bomen in een plastic tunnel geplaatst,
deandere helft bleef,zoalsindevoorgaande
winters,zonder bescherming buiten.Zokon
worden nagegaan wat de overlevingskansen
zijn enof de voedingstoestand vanhetgewas
daarop van invloed is.

Opzetvandeproef
De bemestingsproef met Corylus colurna is
in het voorjaar van 1976opgezet. Debomen
werden opgepot in 5-liter containers met
handelspotgrond. Vergeleken werden drie
verschillende hoeveelheden van de langzaamwerkende meststof Osmocote, die aan
heh begin van ieder groeiseizoen werd toegediend,al dan nietgecombineerd met overbemesting met Kristalon blauw, welke gedurende drie verschillende perioden in net
groeiseizoen werd gegeven. Ter vergelijking
werden dezelfde bemestingen toegediend
aan bomen van hetzelfde ras die in de
vollegrond werden geteeld.
In 1978 werd Osmocote 18+6+12 (8 à 9
maanden werkzaam) toegediend inhoeveelheden van resp.6.7. 10.8en 19.2gram per5liter container.
Indecember 1978isdehelft vandebomen in
pot in een plastic tunnel geplaatst (foto 1),
de andere helft bleef buiten zonder verdere
bescherming, Uiteraard bleven de bomen in
de vollegrond gewoon buiten.
In het voorjaar van 1979werd het materiaal
op-, resp.overgeplant omhetaanslaan ende
hergroei te kunnen beoordelen.
Plastic tunnel.
Bescherming legen uitdrogende vrieswind
en wateroverlast (foto BCD Wageningen).
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Resultaten
In het eerste jaar (1976) bleef de groei van
Corylus colurna in de vollegrond duidelijk
achter ten opzichte van die in potten.
In 1977 daarentegen was de ontwikkeling
van de bomen in de containers maar matig.
Eindjuni was degroei bijde hoogsteOsmocote-gift geremd. Bij dezelfde gillen aan
bomen in de vollegrond werd de groei niet
geremd.
In 1978 was de groei van de bomen in de
containers weer zeer matig, terwijl de ontwikkeling in de vollegrond zeer goed was.
Bij de hoogste Osmocotc-gift groeiden de
bomen in devollegrond zeergoed,terwijlde
bomen in containers sterk in groei waren
geremd.
Na de strenge winter 1978 1979werden de
bomen vóór het uitplanten op 10april 1979
beoordeeld. De conditie van dewortels van
de in de plastic tunnel overwinterde bomen
wasaan de buitenkant vandewortelkluit op
het ooggelijk aandievandebuiten overwinterde bomen. De potkluiten van de bomen
uit de plastic tunnel waren droog,dievande
niet beschermde groep echter zeer nat, Niet
uitgesloten is dat de wortels binnen de
potkluit daardoor wel in conditie verschilden, want elf weken na hot opplanten werden grote verschillen in aanslag geconstateerd. Van de 106 containerbomen die
buiten waren overwinterd, was toen meer
dan de helft dood, van de 129bomen uit de
plastic tunnel was er slechts 66n doodgegaan, De 108 bomen in de vollegrond waren alle nog in leven.
Uit tabel I blijkt dat er meer bomen zijn
doodgegaan naarmate de bemesting met
Osmocote zwaarder was, Planten zónder
overbemesting met Kristalon inhetgroeiseizoen, waren iets beter tegen de winter bestand dan die mét overbemesting..
Tabel I. Aantal dode Coryluscolurna op26
juni 1979 van de buiten in 5-liter containers
overwinterde bomen,

In augustus 1979werden de bomen van uiIe
objecten beoordeeld op (hcr-)groei. De bomen uil de plastic tunnel waren goed omwikkeld, de buiten overwinterde containerbomen /eerslecht (foto 2), De bomen uit de
vollegrond ontwikkelden zichnaherplumcn
op de gebruikelijke manier; uitlopen vande

Overbcrnestingsperiode
(met Kristalon)

Osmocotetrappen in g per
6.7 10,8 19.2

Hergroei van (t>nlu\ to/uiiw
Links onbescheimd o\ei uinteitl tethtsheschernul in/>la,\lic tunnel overwinterd (/oio
BCili Wageningen).
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knoppen en verder weinig of geen groei.
Heiwortolsiolsel vanoen(onbeschermde)
containerboom blijkt dus veel gevoeliger
voor winterse omstandigheden dan dat van
een boom in do vollegrond. Hel moei daarom niol uitgesloten worden geuclu. dal de
achteruitgang in stand in 1977en 1978van
de bomen in pol ook hel gevolg isgcvvecM
van in de winler ontstane schade.
Plaatsing in oen plaxlic tunnel beschermt
hot gewasmetsucceslegensterke uitdroging
tijdens een vorstperiode, on do potgrond
tégen structumvcrval en luchigenrek in rcgenperioden. vooral na hol inireden van do
dooi.

Samenvatting
CorylusColurna.gcdurondcdrio jaargctccld
in 5-liter containers, werd tijdens dostrenge
winler van 1978 1979 „onbeschermd" ernstig beschadigd, vooral de bomen die Ie
zwaar waren bemest. Debomen die vóór de
winter ineen plastictunnel waren geplaatst.
v t i p r v f n nifl llf e n nnlaiL.lr»IHnn rlph n,i Urn

