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Omeenwortelstelselteverkrijgenvrijvanparasieten,hetgeenvanbelangisvoor de
export,lijkt deteelt opeenkuns'matigsubstraat eenmogelijkheid.Gedurende drie
proefjaren werdeengoedegroeiverkregen met enkeleboomteeltgewassen op
steenwolblokken welkedagelijkswerdengedruppeld met een voedingsoplossing
bestaandeuit 0,8gNutriflora t en 1,0gkalksalpeter per liter water.
Overwinteringvandeplanten insteenwolblokken bovenopdegrondismogelijk,soms
gaf uitplanten indeherfst,somsoverwintering indekaseenwat beter resultaat.
Aanslaanenhergroei nauitplantenwarenopzandgrondgoedenopkleiminderzeker,
enbijSalixzelfsslecht.Dit wasmogelijktevoorkomengeweestdoorextrawatergeven
gedurendeeenlangerdeelvanhetgroeiseizoen.
Het wortelstelsel van laanbomendie
geteeldzijn insteenwol isvrij van
bodemparasieten.Dit isvanbelangom
exportbelemmeringen teontlopen.
Gedurendedriejaar werden proeven
genomen met bomenop steenwolblokken
omtezienofeengoedegroeiopdit
materiaal mogelijk is.Omdat nahet uitplanten misschien problemen zouden
kunnenoptreden bijaanslaanen
hergroei,werddeinvloedvan methode
vanoverwintering envan grondsoort
bestudeerd(deJong,1978;Niers,1980).
PROEFOPZET
Inalleproefjaren werd uitgegaanvan
plantmateriaaldat opde
boomteeltproeftuin te Liendenwas
vermeerderd opsteenwol.Voor 1976,het
eerste proefjaar, werdenstekkenvan
Acer saccharinum'Pyramidale',A.s.
'Laciniatum' enSalixacutifoiia
'Pendulifolia' beworteldennotenvan
Juglans regiagezaaid.Inhettweedejaar
werd uitgegaanvanbeworteld stekvan
Salixerythro 'Flexuosa' envoordeproef
van 1978werd stekgestokenvanAcer
saccharinum'Pyramidale'.
Voor deteelt opsteenwol werden
proefplanten bij het beginvandeproef
overgezet insteenwolblokken van6liter.
Inhet eerstejaarwerdentwee soorten
voedingsoplossinguitgeprobeerd.Deene
oplossingbestond uit 0,8gNutriflora-t
(2+ll+40+5+spoorelementen)en l,0g
kalksalpeter per liter ontzout water;de
andereoplossinghadongeveer dezelfde
gehaltenaanvoedingselementen envoor
het samenstellenwerdo.a.gebruik
gemaakt vande Deense
handelsprodukten Fosmagniten
Mikronit. Devoedingsoplossingwerdelke
dagbijgedruppeld viaééndruppeldop
per blok,totdat erwat vocht onder uit het
blok liep.Opwarniödagenmet veel

vochtgebruikwerd meerdanéénkeer
gedruppeld.Inhettweedeenderdejaar
werdnagegaanwelke hoeveelheid
voedingsstoffen moet worden verstrekt
enopwelkemanier diehet bestekan
wordentoegediend.Daartoewerdhet
aantaldagenindeweekdat
voedingsoplossingwerdgegeven
gevarieerd.Erwerdopééndag,opdrie
dagenofopalledagenvandeweekeen
voedingsoplossing bijgedruppeld.
Daarnaast werden verschillende
concentratiesvandeoplossinginde
proefopgenomen.Gebruikt werdde
„normale" concentratie c,bestaande uit
het bovengenoemde mengselvan
Nutriflora-t enkalksalpeter,enverder
eenverlaagdeconcentratievan3/7 x
normaal(3/7c)entweeverhoogdevan
7/3 x normaal(7/3c) en3x normaal
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(3c).Vandemogelijkecombinaties van
frequenties enconcentraties werdener
maarzesuitgevoerd (ziefiguur 1).Opde
dagenwaarop geen voedingsoplossing
werdtoegediend werd naar behoefte
ontzout water bijgedruppeld.
Regelmatigwerden indegroeiperiode
vochtmonstersaande steenwolblokken
onttrokken.Demonsters werden
onderzocht opdezuurgraaddoorpHmetingen,enopdezoutophopingdoorde
EC(het electrisch geleidingsvermogen)
tebepalen.Dit gebeurdeomvast te
stellenofhet nodigwasomdoor wijziging
indesamenstellingvande
voedingsoplossing regelendoptetreden.
Overwinteringenuitplanten werdenop
enkeleverschillende manieren
uitgevoerd.Inhet eerste experiment
overwinterden deplanten naéénjaar
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Figuur 1.Schemavanbehandelingeninde
tweedeenderdeproef.Concentratiec= 0,8g
Nutriflora-t en1,0gkalksalpeter per I.
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Figuur2.Invloedvanaantalkerendruppelen
perweekenvanconcentratievan
voedingsoplossingopdegroeivanSalixen
Acer(behandelingscode:figuur1).

teelt opsteenwoloptweemanieren,nl.
buiten,onbeschermd bovenopdegrond,
of binnen,indekas.Indetweevolgende
proevenwarener drie
overwinteringsmethoden, respectievelijk:
uitplanten indeherfst,buiten
overwinteren cpdegronden
overwinteren ineenkas.Deniet inde
herfst uitgeplarte bomenwerdentrihet
voorjaar uitgeplant,waarbijenkeleweken
water werdtoegediend.Omdeinvloed
vandegrondsoort opaanslaanen
hergroei natesaanwerddehelft vande
planten uitgeplant opzandgrondte
Harenendehelft opkleigrondte
Lienden.

RESULTATEN
Degroeiopsteenwol
Deontwikkelingvandeplanten inde
eersteproef wasgoed.Tussendewerking
vandetwee onderzochte
voedingsoplossingen wasgeenverschil.
Hetgebruikvandetweegenoemde
Deensehandelsprodukten isdusniet
noodzakelijk.Voordepraktijk zouhet
eenvoudigertebereiden mengselvan
Nutriflora-t enkalksalpetergoed
bruikbaar zijn.
Indetweevolgende proeven bleek
duidelijk dat naarmateopminder dagen
indeweekwerdgedruppeld het resultaat
vaakslechter was.Infiguur 2istezien
dat destamdiktevanwilgenesdoornaan
heteindvanhet seizoenhet kleinst isals
slechtséénmaalper weekmetde
voedingsoplossingisgedruppeld.Het

wordt albeter alsdit driedageninde
weekgebeurt.Met verhogingvande
concentratie isnogalwatte bereiken.De
concentratie van7/3cmet 3x perweek
druppelen behoorttot het groepjevan
goedebehandelingen.Debeste
behandelingvoor beideproefjaren is
dagelijksdruppelen vaneen
voedingsoplossinginde„normale"
concentratievan0,8gNutriflora-t en
1,0gkalksalpeter per liter.
Deregelmatigeanalysevanhet
steenwolvocht toonde nogalgrote
schommelingen inzuurgraaden
zoutgehalte inhet seizoen.Daardegroei
vanhet gewasniettewensenoverliet
werddeconcentratievandetoegediende
voedingsoplossing niet veranderd,
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hoeweldezoutophoping bij sommige
behandelingen duidelijk bovendegrens
lagdiebijvoorbeeldvoordeteelt van
komkommer opsteenwol wordt
aangegeven door Boertje enanderen
(1979).ToendepHvanhet
steenwolvocht in 1977bijdewilghoger
werddan8,0isechter welingegrepen:de
voedingsoplossing isaangezuurd met
fosforzuur,waarna eenduidelijkepHdalingoptrad.Bij genoemde pHwerd het
gevaarvan ijzergebrek tegroot geacht;
dit werdvoorkomen doorgenoemdewijze
vanhandelen.
AANSLAANENHERGROEINA
UITPLANTEN
Goedegroeiopdesteenwol betekent nog
niet eengoedeontwikkeling nahet
uitzetten indegrond.Daarom werd
gezocht naardebestemethodevan
overwinteren enookwerddeinvloedvan
degrondsoort ophet aanslaan
bestudeerd.
Het bleek mogelijk deplanten in
steenwolblokken eenvoudigwegbovenop
degrond dewinterte laten overstaan
zonder grote nadelen.Dit gaf indederde
proef metAcer saccharinum'Pyramidale',
alsdebomen inhet voorjaar opklei
waren uitgeplant,zelfsdebestegroei
(tabel 1).Bijdeandere gewassenen
proeven kwam dandeenemethode beter
uit debusdanweer deandere.Aanelke
methode kleven risico's.Met uitzondering
vanJuglans regiaontwikkelden inde
eerste proef deindekas overwinterde
gewassenzichwat beter dande buiten
overwinterde.Veelvandeindekas
overwinterde esdoornsvandederde
proef gingen echter dood,waarschijnlijk
ondermijnd dooreenluisaantastingen
uitdroging.Salixerythro 'Flexuosa'van
detweede proef was nahet uitplanten
aangetast door zwarte kanker
(Glomerellacingulat?).Dezeaantasting
washet ergst indeplantendiebuiten,
bovenopdegrondoverwinterd hadden.
Hetaanslaan vandebomenverliepop
zandgrond met minder problemendanop
deklei.Opkleigroeidendeboompjesvan
deeerste proef goec*nauitplanten inhet
voorjaar; Salixacu*ifolia 'Pendulifolia',
hadechterte lijdenvantopsterfte.De
Salixerythro'Flexuosa'vandetweede
proef gingop kleidoodofer bleef aanhet
eindvan het seizoeneenwaardeloos
Produkt over.Acer saccharinum
'Pyramidale' sloeggoedaan,vooralzoals
reedsgezegd,deplantendieindewinter
buiten haddengestaan.Opzandwasde
hergroei over het algemeengoed.Daar
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Tabel 1.Grootte vandeplant naeenjaarteelt opsteenwoleneenjaargroeina
uitplanten,onderscheiden naardrie overwinteringsmethoden.
Overwinteringsmethode

planten inde herfst
buitenopdegrond
binnen indekas

Salixop
zandgrond
(kg/plant)

Acer(stamdikte inmm)
zand

klei

1,2
1,0
1,2

24,2
22,5
16,1

19,1
22,6
17,8

Tabel 2.Groottevandeplant naeenjaaropsteenwoleneenjaargroei nauitplanten,in
afhankelijkheidvandebemestingsmethodeopsteenwolinheteerstejaar.
Bemestingineerste
jaarop steenwol

7 x 3/7c
1x c
3* c
7x c
3 x 7/3c
1x 3c

Salixop
zandgrond
(kg/plant)

zand

klei

1,4
0,7
1,1
1,2
1,3
1,1

20,6
20,5
23,5
24,5
25,4
21,6

19,7
17,2
19,7
22,6
21,0
20,1

gaf indederde proefvandedrie
overwinteringsmethoden metAcer
saccharinum'Pyramidale' het uitplanten
indeherfst debestegroei.
Ookdeverschillen in voedingstoestand
vandeplanten nadesteenwolteelt lieten
zichgelden inhetjaarvanuitplanten.De
inhet eerstejaar bij bepaalde
behandelingen mindergoedgegroeide
plantenontwikkelden zichinhetjaarvan
uitplanten wat sneller,maar haalden hun
achterstand niet in(tabel 2).Degrootste
plantenwerden bijdewilgopzand
gevonden bij behandelingmet 7x 3/7c
envooresdoornwaren3x 7/3cen 7x c
het beste,resp.voorzandenklei.
DISCUSSIE
Laanbomendieop steenwolblokken
werdengeteeldonder een
druppelsysteem met voedingsoplossing
gaveneenzeergoedeontwikkelingte

Acer(stamdikte inmm)

zien.Het zoutgehalte,depHende
gehaltenaanvoedingselementen vanhet
steenwolvocht vertoonden inhet seizoen
grote schommelingen.Dit wijst eropdat
niet tespoedigopeenandere
samenstellingvande voedingsoplossing
behoeft tewordenovergegaan.
Regelmatigcontrole vanpHenECtijdens
deteelt lijkt echter,met dehuidige
ervaring,wel noodzakelijk.
Indeproef stondende steenwolblokken
opzwart plastic folie.Het wortelstelsel
blijft opdezemanier vrij van
ziektekiemen,omdat geen besmetting
vanuit degrond plaats vindt.
Indeproef washet meststoffenverbruik
hoog.maar besparingdoor het minder
vaaktoedienen vande
voedingsoplossing,bijv.slechtseenkeer
perweek zit er niet in.Indetweede proef
groeideSalixerythro 'Flexuosa' forsbij
eenoplopendzoutgehalte inhet
steenwolvocht. Erwerd dus indezomer

meer water dan voedingsstoffen uit de
voedingsoplossing opgenome.i en
verlaging van de c o n c e n t r a i op warme
dagen lijkt een mogelijkheid. Dit wordt
bevestigd door het feit. dat de
behandeling 7 ' 3 / 7c. müt een
concentratie van de voedingsoplossing
die minder dan de helft was van de
normale, het op een na beste resultaat
opleverde (figuur 2). Bij Acer
sacchannum 'Pyramidale' in het volgende
proefjaar werd maar de helft van de
hoeveelheid voedingsstoffen gebruikt die
bij de wilg nodig was. Hier is e e n '
verlaging van de concentratie
waarschijnlijk een minder goede
mogelijkheid tot besparing op de
meststofrekening. In de proeven werd tot
in oktober gedruppeld met een
voedingsoplossing Eerdere beëindiging
in het seizoen is te overwegen: misschien
komt dit de winterhardheid ten goede. Bij
de esdoorn werd namelijk gevonden dat
de planten bij de beste behandelingen
lagere drogestofgehalten in blad en hout
hadden Ook de gebruikte N:P:Kverhoudmg van de combinatie Nutriflorat en kalksalpeter behoeft niet voor ieder
gewas ideaal te zijn en een betere
aanpassing aan de specifieke behoefte
van een bepaalde cultivar kan mogelijk
ook tot besparing leiden.Voor de esdoorn
lijkt het kali-aanbod ten opzichte van het
stikstof aanbod te hoog en bij de wilg
werd in het begin van het seizoen te
weinig fosfaat t.o.v. stikstof aangeboden.
Steenwol kan slecht vocht vasthouden.
Na uitplanten kan deomringende grond
bij niet al te grote droogte het blok reeds
leegtrekken en het iszaak dat de wortels
snel uitwortelen in de grond. Op
zandgrond gaf het in de herfst planten
van Acer de beste groei.Dit komt wellicht
doordat de plant dan langer kan
doorwortelen voordat het bladerdek zijn
vocht vraagt. Op klei werkten mogelijk
een minder goede structuur en gebrek
aan lucht in de winter het gunstige effect
van een langere bewortelingsperiode na
planten in de herfst tegen. De fors
gegroeide Salix erythro 'Flexuosa' had
onder in het steenwolblok een mat van
sterk gedraaide wortels: misschien zou
verstoring hiervan bij het uitplanten het
aanslaan bevorderd hebben. Op
zandgrond waren na uitplanten
watergiften gedurende slechts enkele
weken voldoende voor een goede aanslag.
Het slechte resultaat van het uitplanten
van de wilg op klei doet vermoeden dat
het water geven zich hier over een groter
deel van het seizoen moet uitstrekken.
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Figuur 3.RangschikkingvanAcernaar
toenemende hoeveelheid toegediende
meststof (kerenxcone)vanlinksnaar rechts
1 xc, 1 x 3c,3xc, 7x 3/7c, 3x 7/3c en7xc.
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