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SVMMARY
A direction for jertilization of Christmas tree plantation is described.
A Igemeen
Voordat een kerstsparrencultuur in aanmerking komt voor een bemesting,
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De ontwatering van het terrein moet voldoende zijn.
2. De beplanting moet vrij zijn van onkruid, in het bijzonder van grassen.
3. Wildschade of beschadigingen van klimatologische of mechanische invloed
mogen in de cultuur niet voorkomen.
Door onvoldoende onkruidbestrijding of ontwatering kunnen gebrekssymptomen — gepaard gaande met groeistoornissen — ontstaan, die niet of
slechts ten dele door bemesting zijn op te heffen.
Grondanalyse
Als basis voor een bemesting geeft een analyse van een grondmonster op
zichzelf onvoldoende informatie. Alleen de pH en het P-totaalcijfer kunnen
in dit verband van betekenis zijn.
De fijnspar vraagt een lage pH. In KC1 gemeten zal deze ongeveer 4,0
moeten zijn. Echter ook bij een optimale pH zijn groeistoornissen niet uitgesloten, wanneer N, P, K, Mg of sporenelementen in het minimum verkeren.
Door het vaststellen van gebrekssymptomen en het bepalen van de pH kan
vaak uitsluitsel omtrent de oorzaak van de groeistoornissen worden verkregen.
De fosfaatvoorziening van de grond is onvoldoende wanneer het P-totaalcijfer lager is dan 20 mg/100 gram grond. Tussen 20 en 40 mg/100 gram
grond kan de fosfaatvoorziening te wensen overlaten, doch bij een P-totaal
hoger dan 40 mg/100 gram grond is dat niet meer het geval. De fosfaatvoorziening voor de plant wordt door het P-totaal getal niet exact doch
globaal weergegeven. Het bodemtype speelt hierbij een belangrijke rol (1).
Naaldanalyse of naaldsymptomen
Indien de symptomen van de naalden een duidelijke aanwijzing geven welke
elementen in het minimum verkeren, zal een naaldanalyse niet meer noodzakelijk zijn. Toch is'steeds aan te bevelen om in deze cultuur, waar kleurveranderingen ongewenst zijn en vrij plotseling kunnen optreden, zo mogelijk
naaldanalyses te laten verrichten.
l
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Wanneer een naaldanalyse wordt uitgevoerd, moet het monster worden
verzameld in het najaar. Daarbij worden van tenminste 25 bomen de jongste
naalden uit de bovenste loten genomen. In deze monsters kunnen worden
bepaald: N, P, K en Mg. Wanneer de gehalten van deze elementen lager zijn
dan de volgende waarden bestaat een tekort aan het betreffende element;
N : 1,2 % van de droge stof
P : 0,10% van de droge stof
K : 0,40% van de droge stof
Mg: 0.03% van de droge stof
Dit betekent overigens niet, dat bij hogere gehalten dan hier genoemd, geen
reactie op een bemesting is te verwachten.
De symptomen die eventueel met een tekort aan genoemde elementen
gepaard gaan worden als volgt omschreven:
N : kleine, lichtgroene tot gele naalden; verkleuring van de naalden is gelijkmatig over de gehele naald en de gehele scheut.
P : kleine, donkergroene tot blauwgroene naalden, de oudere vaak bezet met
zwarte algenaanslag. Soms zelfs een violetbruine verkleuring van de
onderste naalden. Naalden liggen tegen de scheut aangedrukt en geven
daardoor de boom een ijl aanzien.
K : lichtgroene tot gele verkleuring van de toppen van de naalden, waarbij
de voet van de naald donkerder blijft. De verkleuring treedt sterker op
naarmate de naalden jonger zijn. Bij een matige tot slechte stikstofvoorziening treedt de verkleuring bij vrijwel alle naalden op en bij een goede
stikstofvoorziening is de verkleuring geconcentreerd op de jongste naalden.
Mg: gele verkleuring van de toppen van de oudere naalden. In tegenstelling
tot de symptomen van kaligebrek zijn bij magnesiumgebrek de jonge
naalden niet verkleurd.
Bemesting
Stikstofbemesting
Een bemesting met stikstof is noodzakelijk, wanneer de naalden licht van
kleur zijn door een te laag stikstofgehalte. Dit zal meestal niet het geval zijn
in het jaar van aanplant. Teneinde de groei niet te sterk te stimuleren en toch
een goede kleur te krijgen verdient een late bemesting de voorkeur. De hoeveelheid is 60 tot 80 kg N/ha, afhankelijk van de mate van geelkleuring of
analysecijfers.
De bemesting dient te worden herhaald, zodra de kleur van de naalden
te licht wordt. De bemesting kan ook in twee gedeelten gedurende de zomer
worden gegeven in een hoeveelheid van 20 tot 40 kg N/ha per keer.
Tijdstip : medio juni.
Meststof: kalkammonsalpeter of indien door te hoge pH chlorose in de naalden voorkomt: zwavelzure ammoniak.
Fo sfaatbemesting
Is het fosfaatgehalte lager dan 40 mg P 2 0 5 totaal/100 gram grond dan
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verdient een bemesting met 80-100 kg P 2 0 5 per ha aanbeveling. De bemesting
kan worden toegediend zowel bij aanleg als in een reeds bestaande beplanting.
Met een eenmalige fosfaatbemesting kan de fosfaatvoorziening voor de gehele
periode van de cultuur op peil worden gehouden.
Tijdstip : winter en vroeg voorjaar.
Meststof: bij hoge pH (pH KC1 > 4,0) superfosfaat, bij lage pH slakkenmeel
' of natuurfosfaat.
Kalibemesting
Bij aanwezigheid van kaligebrekssymptomen is een bemesting van 80-100
kg K 2 0 per ha noodzakelijk.
Het gebruik van een magnesiumhoudende kalimeststof heeft de voorkeur
in verband met het voorkomen van magnesiumgebrek.
Herhaling van de bemesting is nodig wanneer gebrekssymptomen optreden.
Tijdstip : winter en vroeg voorjaar'
Meststof: patentkali
Magnesiumbemesting
Bij aanwezigheid van magnesiumgebrekssymptomen is een bemesting met
magnesium aan te bevelen.
Veelal zullen de symptomen gecombineerd zijn met kaligebrekssymptomen
en dan is een bemesting met magnesiumhoudende kalimeststof te prefereren.
Zie onder kalibemesting.
Tijdstip : voorjaar
Meststof: 100 kg kieseriet/ha
Bemesting met meng-meststofferi
Wanneer om praktische redenen wordt besloten de verschillende voedingsstoffen gecombineerd toe te dienen door middel van meng-meststoffen, verdient het aanbeveling chloorarme meststoffen te kiezen, waarin de gehalten
van de afzonderlijke voedingsstoffen overeenstemmen met de voor de beplanting gewenste hoeveelheden.
Tijdstip: voorjaar.
»

Wij merken nog op dat, wanneer door een te hoge pH chlorose niet voldoende kan worden opgeheven met zwavelzure ammoniak, het aanbeveling
verdient dan tevens een zwavelbemesting uit te voeren met een hoeveelheid,
die voldoende is om de pH KC1 terug te brengen op een waarde lager dan 4,0.
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