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1

inleiding

Be heytSP9rtenkeu?e in QQStelUK Flevpland i§ gebaseerd pp het Jytijmgehslte van de bpyengrpnd.
waarbij de yplgende gr9§ip!a§t§e§nhgöen ?iin pn-<
deF§§heiöen (Helllnga 196§; Hessels
överbeek
1966« Van der Peel 196§):
= grenden met 0=1% luium? Pinys sperten;
= arenden met 1 =-§% lutum? meereisend nsgldhewt,
W-Pr Plpeg sQpften;
•= grgnden met meeF dan ? g
iwtwm; pppylier,
wilg en apder§ ipgfheutsggrtenQppr 0§Z§ werkwijze was de kans PR het pptreden
yan ernstige grpeistegrnissen ?p gering megeüjk gemaakt- w § l was bekend dat de stikstefypprzienins
gnvpldpende ken ?ijn> hetgeen viel af te leiden yit resyltaten yan landbeuwkyndig ender?Pek (Re Kpning
en Wiggen? 1§§5).
• e vraag naar de st!k§tpfvppr?iening van naaidhputsportgn pp jonge mariene grenden hangt nauw
samen met de eigenschappen van de grond- De
zandgronden in Oostelijk Flevoland werden ten tijde
vsn de b e n e n l e g gekenmerkt dper een hpge PHmi (7-8), een laag N.tQtaaieiifer U 0,91 è 0,0É%i en
een hppg N-gehaite van de prganisehe §tef (eaBe Kenfng en Wiggers 1955). ypigens de yppr
Pieea en Pinys soorten geldende nermen yppr een
v a n g e n d e N=vppr?iening (N-gehalte van de ergani§ghe stof Pa- 8,0%, ef. Êvers 1 §§7; yyehrmann 19§3a;
Wittish 19§Sï ?gy de N-yppr?iening yppr naaldhpytsgprten pp d e i e zandprgnden v i l d e e n d e moeten
?ijn- Baartegengyer staat dat de waarde van het NtgtaalGljfer ?9 laag wa§ dat de stikstefvgpr?iening
§§n beperkende faetgr ?gy kynnen vermen- Vepr
een pptimaie N-veQRlenlna van eprsleaanse den
?py het N-tPtaaleijfer minstens 0 , 1
mpeten bedragen ( 0 e Ghamp§1973) ;
Êen ander prgbleem bestend in het geyaar yan
het getreden van kalkehlerpse l i j het naaldhpyt:

yersGhiint tevens a|§ Mededeling 167 van "Be DPFSQIIkamp"

in te hg§- §n

fertfseftgflsfrouw

flgrsefifrsmp".

Summary
calamus
s$ntfy marine soils in Zest
HevoleM
r w in cfay (lutrn content < §%}< mlaimed
from
the Lake (Jssel, were partly SttmSttef
With P'Oea
species (P- sitchensis, P- ahies, P- qrmntaiis) angf
Pinu§ § 9 § c m , a.g. pinu§ nigra rar/etfes ( Q m m n
pine §ndAmiFi§n
Fertfi'mtlQn memM
shewed tfat N dm§inQ§ in them ysyng Picea mn<1§ (4QQ
HQ c g i Q i m - m r n Q n i m n i t r a t ^ a , 23% /yj stimufated height growth, especially if these dressings we/e
r§p§ated pyefy ^vyp years. After afrQUt 1Q years
growth Qf untreated stands mpreesatf gncf differences between fertilized antf unfertilized
stands
became smeller- P fertili?atiQn sometimes hed positive effect gn them
AMwah
these sgn§ are
Qelmmys
(pfcKQi
ebout
at
establishment),
Plgm species rfW net vet shew symptoms of nmeinduced chlorgsis• Fe &nd Mn StetUS iya§ adequate
after an initial desmse
qf concentration, which we.s
especially the cese far MnQmicen
end Austrian pine meted pesitiyely en
dressings ef 4QQ kg QelQiym-mmenim
nitrete/he,
m mhngeted
N fertilization did net preduee ferae
increases in height grewth• Ne symptoms gt limeindueed chiemis
were ebsemd,
Fe snd Mn status
was §cfegqate.
K fertil!?$tien of Pirn end Pin us species en these
marine soils did not inemse height growth-

yppr naaldhpyt i§ de pptimale pH=KQ! 3.5 è 4,0; pp
grpnden met §§n bm=N 2 0 grgter dan ea ; g è 7 Nan de
Fe? en Mn^yppr?iening gestggrd wprden waardeer
vgprai de laatste naaldjaargang ghlgroseversehijn^
seien gaat yertenen ( i v e r §
Qarbaye et t e Ta^
ppn 1974; Ingestad I9§8i Kreyt?er 1970a, 1970fe;
Sehënhar 19§§; ?eeh 19@8. 1970): 0 § ï § ghlprpse
Nan leiden tet een ashteryitgang in de groei, verder
is gp grenden met e§n hpgè pH de kan§ @p aantasting depr wgrtelrpt ( F g m e i anne§y§) gFPter dan ep
grpnden met een lage pH ( i v e r s 1979; Ris&eth 19§0/
19§D281

Het doel van het bemestlngs- en minerale voedingsonderzoek in naaldhoutcultures in Oostelijk
Flevoland op zandgronden Is allereerst geweest het
vaststellen van de effecten van N-bemesting, daarnaast van P - en K-bemestlng. Het andere oogmerk
van het onderzoek was gegevens te verzamelen over
de ontwikkeling van de minerale voedingstoestand,
vooral met betrekking tot de Fe- en Mn-voorziening,
die weer samenhangen met het optreden van chloroseverschijnselen en samengaan met gevaar voor
aantasting door wortelrot.
Het eigenlijke bemestingsonderzoek heeft plaatsgevonden In de periode 1958 t / m 1964 omdat aan
het einde van deze periode het voldoende duidelijk
was welke bemesting moest worden toegepast. De
invloed van herhaalde N-bemestlng is onderzocht tot
1970, het onderzoek naar de ontwikkeling van de minerale voedingstoestand is In 1970 afgesloten.
2 Opzet en uitvoering van het bemestingsonderzoek
2.1

Proefvelden

In Oostelijk Flevoland zijn in het voorjaar van 1958
zes bemestingsproefvelden aangelegd in Pinus nigra en Plcea soorten, op groeiplaatsen zoals die in
de inleiding zijn omschreven. In tabel 1 zijn de belangrijkste gegevens van de proefvelden vermeld.

2.2

Bemestingen

In de Picea bemestingsproefvelden (kavels N60 en
N61) Is de bemesting uitgevoerd In juli 1958, waarbij
de volgende enkelvoudige bemestingen *) en combinaties zijn toegepast: O, N, P, NP, NK en NPK (hoeveelheden: 25 g kas/plant, 400 kg super/ha en 20 g
K-40/plant). In mei 1959 is de N-bemesting herhaald
in de helft van de N-, NP-, NK- en NPK-veldjes, met
25 gram kas/plant, in mei 1961 met 40 g kas/plant
en in mei 1963, 1965 en 1967 met 400 kg kas/ha
(breedwerpig).
In het fijnspar bemestingsproefveld in kavel 0 56
is zowel breedwerpig (100,200 en 400 kg kas/ha) als
plantsgewijs (5,10 en 20 g kas/plant) bemest op drie
tijdstippen, nl. mei 1959, april 1960 en mei 1962.
In de Pinus nlgra proefvelden (kavels N87 en N93)
is zowel in het najaar van 1961 als het voorjaar van
1962 bemest met combinaties van N- en K-meststof.
De najaarsbemestingen blijven verder buiten beschouwing, omdat ze geen resultaat opleverden. In
het voorjaar van 1962 is bemest met 200 en 400 kg
kas/ha, beide in combinatie met 0 en 150 kg patentkali/ha. In de helft van de met K bemeste veldjes is
de N-bemesting (400 kg kas/ha) herhaald in mei
1963 (alleen Oostenrijkse den), mei 1965 en juni
1967.
*> kas= kalkarnmonsalpeter, 23% N
super- superfosfaat, 17-20% P,0,
K-40t= kalliout 40Vi, 40% K,0 (v 33% NaCl)

Tabel 1. Overzicht van naaldhoutbemestingsproefvelden in Oosteiijk Flevoland (aanleg voorjaar 1958).
houtsoort

,

kavel

bemesting

fijnspar (Picea abies)

N61

NPK; N herhaald

sitkaspar
(Plcea sltchensis)

N60

NPK; N herhaald

Oostersespar
(Picea orïentalis)

N61

fijnspar
(Picea abies)

plantverband
(ti x m)

leeftijd
plantsoen

lutumgehalte
(%)

1,25 x 1.50

2-j.

1-3

8,0

0,01

0,03

1,25 x 1,50

3-j.

1-3

7,8

0,01

0,03

NPK; N herhaald .1,25 x 1,50

4-j.

1-3

8,0

0,01

0,04

056

N (breedwerpig
en per plant)

1,25 x 1,50

2-j.

1-3

7,8

0,02

0,04

Corslcaanse den
(Pinus nigra spp.
laricio)

N87

NK; N herhaald *)

1,00 x 1,00

2-j.

0-1

8,2

0,01

0,03

Oostenrijkse den
(Pinus nigra spp.
nigrp)

N93

NK; N herhaald *)

1,00 x 1,00

2-j.

0-1

8,1

0,01

0,03

*) Het gehele proefveld is In het najaar van 1957 bemest met 200 kg superfosfaat/ha
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pHKC!

Ntot
(%)

Ptot
(% P A )

2.3

Onderzoek

In de Picea proefvelden is de gemiddelde hoogte
per behandeling gemeten In de periode najaar 1959
tot en met najaar 1963. In de proefvelden in de kavels N60 en N61 is de gemiddelde hoogte wederom
gemeten in de periode najaar 1966 tot en met najaar
1969, ter vaststelling van het effect van N-bemesting.
De metingen in de Pinus nigra proefvelden wijken
hiervan af, omdat het vaststellen van de gemiddelde
hoogte per behandeling wegens de heterogeniteit in
deze proefvelden (ontstaan door nachtvorstschade)
geen zin had. In plaats hiervan Is In de periode 1961
t / m 1964 de jaarscheutlengte van 50 bomen per
veldje (die een doorgaande top hadden) gemeten. In
1966 t / m 1968 is, evenals in de Picea proefvelden,
de gemiddelde hoogte bepaald.
In het najaar zijn halfjarige naalden verzameld en
volgens de gebruikelijke methoden geanalyseerd
voor de gehalten aan N, P, K, Ca, Mg, Fe en Mn.
3
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Resultaten

3.1 Invloed van breedwerpige en plantagewijze
bemesting op de groei van fijnspar

TU|tir
«uturnn

N-

In het proefveld op kavel 056 is gedurende vijf jaar
het effect van twee typen van N-bemesting onderzocht, nl. breedwerpige bemesting en bemesting per
plant. Tabel 2 geeft een samenvatting van de hoogtegroeiontwikkeling.
Zowel breedwerpige als plantsplegelbemesting blijken een positief effect op de hoogtegroei te hebben
(fig. 1): bij plantspiegelbemesting lag het optimum
bij 20 g kas/plant, bij breedwerpige bemesting bij
200 kg kas/ha. Bemesting met 400 kg kas/ha gaf nl.
een sterkere grasontwikkeling waardoor de groei
van de fijnspar door concurrentie van de grassen afnam. De sterke groeitoename in 1963 is het gevolg

Figuur 1. Effect van plantspiegelbemesting en breedwerpige bemesting bij fijnspar {kavel 0 56).
Figure 1. Effect of fertilization per plant and broadcast
fertilization with Norway spruce (0 56).

van een in het voorjaar van 1962 uitgevoerde onkruidbestrijdlng in het gehele proefveld, hetgeen
een algemene verbetering van de N-voorziening tot
gevolg had waardoor het relatieve effect van N-bemesting kleiner werd.
Uit deze proef valt te concluderen dat in het eerste
jaar na aanleg plantspiegelbemesting met 20 g kas/
plant de voorkeur verdient boven breedwerpige Nbemesting wegens het gevaar van veronkruiding en

Tabel 2 Hoogtegroei van fijnspar op kavel 056 bij twee typen van N-dosering (absolute
hoogte in cm en relatieve hoogte)
behandeling

absolute hoogte, najaar

relatieve hoogte (blanco = 100)

1959 1960 1961 1962 1963 _

1959 1960 1961 1962 1962

blanco

26,6

36,8

47,7

58,2

92,4

100

100

100

100

100

5 g kas/pl
10g kas/pl
20 g kas/pi

27,2
27.8
27,1

38,7
40,4
41,2

52,9
53,9
56,5

64,8
66,9
71,4

96,4
99,6
94,4

102
105
102

105
110
112

111
113
118

111
115
123

104
108
102

100 kg kas/ha
200 kg kas/ha
400 kg kas/ha

27,3
27,6
27,1

39,6
41,8
39,7

54,9
59,4
55,2

69.4 92,9
74.1 111,1
73,0 106,6

103
104
102

108
114
108

115
125
116

119
127
125

101
120
115

(N-bemesting: mei 1959, april 1960 en mei 1962)
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3.2 invloed van NPK-bemesting
Picea-sggrten
a

b a m i i t i n g : voorjaar / xomvr 1959

op de groei van

dretaing

; t p r i n g / tumraar 1958

De werking van K-bemesting in verband met de

plantsoengrootte
lp de proeven Kwam de w e r i n g yan de f<-benriesting
PP de grpej minder goed tot uiting omdat de toegepaste meststof (kaljzout-^pVo) bij het k|e|nste plantsoen (fijnsp§r} grote sterfte veroorzaakte (tabel 3).
y[t deze gegevens ypjgt dat ftet kjeinste plantsoen
(tweejarige fjjnspar) de meeste sterfte vertoonde a|s
gevolg vap bemesting met ka|jzgut-4Q% (fig- 2). Ook
bemesting met Kalkammonsalpeter had *?!] djt k|ejne
p|ant§9erf enige stgdte tgt gevolg. Bij de'driejange
§itK§§püf W§s de sterfte K!§in§r §n m de vierjarige
09§ter§e §parverwaarl99§feaar:
ö Be werKing van NFK=&§m§§t!ng gedurende de
§§r§t§ jaren na de aanleg yan Pfgea 'beplantingen
Het effegt van de piantsogngrggtte k9mt dMiöpMjK
t9t yiting bij {Jê fljnspsr? Be in 19§g yitgevperde
meitingen heööen 9V§F het algemeen t?ij dit kleine
elantsöen geen ef een negatief effest gehad, feehalve
P ^ e m e s t i n g waarvan d§ werking pyerlgens pas in
merK&aar werd (tig. §s). Herhaalde N-bemesting ging pas in 1§§1 enig gffèst sorteren {lis- §b) de
d9gr K=bsm§§tlna öesshadfgdg planten feegennen
na herhaalde N=bime§t!ng pa§ In
een positieve
reactje te vertonen.
In vergelijking met de fijnspar zijn de reagtie§ van
de sitHasear yeel duidelijker (flg- 4a); eenmalige N&eme§tins had een Klein effeet, NK- en P=ö§mestln9
heööen vanaf 19S9 een blijvend pg§itief effeet ge^
had: Herhaalde N=&eme§ting deed de greei van dè?e
§terK
(flg- 4fe) waprbij het
gghterdg ggmblnatle§
en
het
was yan de negatieve invlogd.ygn K-beirie§ting in het

sggrt
t9enemen
biljyen yan

NK

NPK

wat

geypig

m»

figuur 2. Invloed v§H de plantsoengrootte van Picea
soorten ap de gevoeligheid tegen chloorhoudende Kbepriesting.
ÏÏjgufa 2. (f}i(uBf]ca of s/ze of pfapting stgek of Picea species

"

iüF

gp

T^bel 3. Invloed van de toepgssing van ch|ppr|noudende kalimeststof (kalizout-40%) op de
sterfte van Plsea pjantiseri
bemesting
(]uH 195S>

% dode plariten deicernber 1958

G

12.7
2,5

N

R

NP

NK
NPK

m

fiJnspar
(2-j. plantsoen)
Q,4

10,§
§§,9

53,8

sitkaspar
(3-j. plantsoen)

Oosterse spar
(4-j. plantsoen)

0,8

0,0

8,3
1§i§
19,4

0i4
1.1

4,7 e,§

de
eerejer gp,

van tgedignina- In yerselijking met
fün§par
treden de reacti§§
bemesting
nl- in
1i§0» die van fijn§par pa§ yanaf 1963.
0 e Qg§ter§e spar y§rt09nde bij eenmalige bemesting §teec|§ egn pgsjtjeyg reactie (Hg. 5^) hoevye| de
yersghiüen Kleiner waren dan t?') de sjtfcaspar. De
Qgster§e spgr (eed a§n ujtggsproken ^tjkstofgebrek
en het effect yan herhaalde N-bemesting komt dan
ook dyjcjeljjk naar voren CfiQ. §b).
IJit deze proeven valt te concluderen dat

0,4
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Figuur 3.
Hoogtegroel van fi|nspar
op kavel N 61.
Figure 3.
Height growth of Norway
spruce (N 61).

. Eff«ci vanhwhad
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N bcnwilng
N ÖTTMiPJ
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B. Elfter van «anruJg
i e N berneitng
op d* hoo^ir^roei
Elf#ct of on* N dretung ( nat rapiatad I
cm Keigfit growth
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h Cfl«etrtntahuldeN- bennting
op de hoc$tegroci
fleet «I rtpnittd N drMiirq
on hftighr growth

Ftguur4,
Hoogtegroei van sltkaspar
op kavel N 60.
Figure 4.
Height growth of Sitka
spruce (N 60).
bemesting bij klein plantsoen eerder schadelijk
dan gunstig is;
eenmalige N-bemesting weliswaar op deze lutumarme zandgronden een effect heeft maar dat dit
effect klein is vergeleken met herhaalde N-bemesting;
P-bemestlng een positief effect heeft gehad,
vooral bij de sitkaspar en fijnspar, daarentegen minder bij de Oosterse spar;
bemesting met chloorhoudende kalimeststoffen
nadelige gevolgen kan hebben, vooral bij klein
plantsoen.

c De werking van herhaalde N-bemesting op de
groei van Picea soorten
De tendens dat herhaalde N-bemesting bij Picea
soorten in de eerste jaren na aanleg een groeiverbetering geeft blijkt eveneens uit de resultaten van metingen in de periode 1966 t / m 1968 (fig. 6 t / m 8). Bij
de fijnspar ën Oostersè spar is het effect van P-bemesting niet blijvend, daarentegen bij de sitkaspar
wel. De grootte van het ëffect van herhaalde N-bemesting volgt uit de gegevens dié in tabel 4 zijn samengevat.
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Figuur5.
Hoogtegroei van Oosterse
spar op kavel N 61.
Figure 5. Height growth of
oriental spruce (N 61).
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Figuur 6. Hoogtegroei van sitkaspar op kavel N 60; effect
van herhaalde N-bemesting en van P-bemesting.
Figure 6. Height growth of Sitka spruce (N 60); effect of
repeated N dressing and of P dressing.

286

in* a» mo imi M> «u

m nv

m

Figuur 7. Hoogtegroei van fijnspar op kavel N 61; effect
van herhaalde N-bemesting en van P-bemesting.
Figure 7. Height growth of Norway spruce (N 61); effect
of repeated N dressing and of P dressing.

Tabel 4. Effect van herhaalde N-bemestlng op de groei van Picea soorten (aanleg beplanting voorjaar 1958)
behandeling

gemiddelde hoogte (m) najaar 1968
fijnspar
sitkaspar

Oosterse spar

O
N-herhaald
P
N-herhaald +P

1,99
3,62
2,11
3,83

1,31
3,23
1,28
3,11

2,11
3,96
3,14
3,36

Vanaf omstreeks 1967 gaan de hoogtegroeicurven
van de blanco- en de herhaald met N bemeste behandelingen bijna parallel lopen, waaruit de conclusie valt te trekken dat herhaalde N-bemesting een
meergroei geeft gedurende de eerste tien jaren na
de aanleg. Daarna lijken de effecten erVan geringer
te gaan worden, omdat ook de onbemeste veldjes
goed insluiting komen. De groeiwinst bedraagt ca.
4-6 jaar.
3.3 Invloed van NK-bemesting op de groei van
Corsicaanse den en Oostenrijkse den
De Corsicaanse en Oostenrijkse den hebben hoofdzakelijk gereageerd op de N-bemesting die in het
voorjaar van 1962 is uitgevoerd, daarentegen weinig
of niet op de K-bemesting (fig. 9). In tabel 5 zijn de
relatieve groeicijfers over de periode 1961 t o t e n met
1964 samengevat.

hoogtegroei van Corsicaanse en Oostenrijkse den
blijkt gering te zijn (fig. 10) vanaf 1966 verlopen de
hoogtegroeilijnen parallel. Gezien het permanente
hoogteverschil van ca. 0,5 m tussen de blanco- en de
herhaald met N-bemeste behandelingen is er vóór
1966 wel een effect aanwezig geweest van de N-bemesting maar dit is niet blijvend: de groeiwinst bedraagt slechts één jaar. In hoeverre de diktegroei
wel op deze verschillen in bemesting heeft gereageerd is niet onderzocht; wel viel tijdens de jaarlijkse
naaldmonstername in de periode 1967 t / m 1971 op
dat de herhaald met N-bemeste behandelingen een
grotere massa aan takken hadden.
3.4 De ontwikkeling van de minerale
voedingstoestand en
gebreksverschijnselen
Gedurende de periode 1959-1970 is van zowel de Pi-

Tabel 5. Relatieve groei van Corsicaanse en Oostenrijkse den bij N- en NK-bemesting, ten
opzichte van 1961 (= jaar voor de bemesting); hoogtegroei van de blanco behandeling = 100 gesteld
behandeling
O
N1
N2
N1K
N2K

Corsicaanse den

Oostenrijkseden

1961

1962

1963

1964

1961

1962

1963

1964

100
100
100
100
100

100
111
113
113
105

100
142
172
131
151

100
106
116
95
110

100
100
100
100
100

100
111
112
120
122

100
155
196
167
200

100
129
150
140
154

N1 = 200 kg kas/ha; N2 = 400 kg kas/ha; K = 150 kg patentkali/ha
Het effect van 200 kg kas/ha is bij beide ondersoorten kleiner dan van 400 kas/ha. K-bemesting heeft
weinig of geen extra positief effect. Het verschil tussen de Corsicaanse den en de Oostenrijkse den in
deze proef is dat de N-bemesting (toegediend in
voorjaar 1962) bi] de Corsicaanse den alleen in 1963
een effect had, maar in 1964 praktisch was uitgewerkt; bij de Oostenrijkse den was in 1964 nog een
nawerking vastte stellen. In hoeverre dit aan bodemverschillen of aan verschillen In eigenschappen van
de houtsoorten was toe te schrijven is niet bekend.
De invloed van herhaalde N-bemesting op de

cea als de Pinus nigra cultures de naaldsamenstelling bepaald in het najaar. Aangezien bij dit onderzoek de nadruk is gelegd op de ontwikkeling van de
minerale voedingstoestand in onbemeste cultures
en aangezien de verschillen tussen de behandelingen in hetzelfde proefveld hoofdzakelijk de N-voorziening betreffen is in tabel 6 alleen een overzicht gegeven van de naaldsamenstelling van de blanco-behandellngen.
De onbemeste Picea cultures vertonen vaak verschijnselen van zichtbaar N-gebrek: alle naalden zijn
klein en geelgroen (Van Goor 1967). Bij Pinus nigra
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1963b; Sitkaspar: Aldhous 1972; Benzian and Smith
1973; Dickson 1971; Dickson and Savill 1974; Everard 1973; Franz und Baule 1972; Van Goor 1967;
Leyton 1954, 1958). Voor Oosterse spar ontbreken
directe gegevens maar aannemelijk is dat ten aanzien van de kritische elementgehalten weinig verschillen met fijnspar en sitkaspar zullen optreden,
m.a.w. zonder N-bemesting is bij deze soort van ernstig N-gebrek sprake, N-bemesting kan het N-gehalte van de naalden verhogen tot 1.4 è 1.6%, hetgeen
een voldoende voorziening betekent.
Omtrent de P-voorziening van de Picea soorten
valt op te merken, dat deze over het algemeen voldoende was, maar soms onder invloed van N-bemesting matig kan zijn, doch waarschijnlijk is dit van
niet grote betekenis. De beschikbaarheid van P is nl.
groot, omdat de verhouding P-HCI 2N/P-totaal ( = P
extraheerbaar met zwak zuur/P extraheerbaar met
sterk zuur) praktisph 1 is (Blok en Van den Burg
1972a). K-gebrek is niet opgetreden, de K-gehalten
van de naalden bedragen 0.6-1.0%, hetgeen optimaal is. Het Ca-gehalte blijkt bij de Picea soorten in
de loop der tijd te dalen, vooral bij sitkaspar en Oosterse spar. Wel zijn de Ca-gehalten merkbaar hoger
dan bij fijspar op pleistocene zandgronden (0,10,7%, cf. Blok e.a. 1972; Blok e.a. 1972; Blok en Van
den Burg 1974). Uitgesproken Mg-gebrek treedt vermoedelijk niet op, hoewel Hessels (1966) aanwijzingen vond voor een onvoldoende Mg-voorziening. De
grens waarbij zichtbaar Mg-gebrek optreedt ligt bij
ca. 0.05% Mg (Altherr und Evers 1975; Ingestad
1960; Leaf 1968) terwijl de gevonden gehalten
meestal groter dan 0.07% zijn.
De Fe-voorziening van de Picea cultures is als min
of meer constant te beschouwen nadat zich na 1959
een sterke daling in het Fe-gehalte had voorgedaan.

Voldoende Fe-gehalten voor sitkaspar zijn 40-52
m g / k g (O'Hare 1967; Le Tacon et Millier 1970), de in
Oostelijk Flevoland optredende gehalten zijn hoger
(93-138 mg/kg). Wel treden in het Fe-gehalte tamelijk grote schommelingen op.
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Figuur 8. Hoogtegroei van Oosterse spar op kavel N 61;
effect van herhaalde N-bemesting en van P-bemestlng.
Figure 8. Height growth of oriental spruce (N 61); effect
of repeated N dressing and of P dressing.
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Figuur 9.
Effect van N- en K-bemestlng
op de hoogtegroei van
Corsicaanse den (kavel N 87)
en Oostenrijkse den (kavel
N 93).
Figure 9.
Effect of N and K dressing on
height growth of Corsican
pine (N87) and Austrian pine
(N 93).
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Figuur 10.
Effect van herhaalde Nbemesting op de groei van
Corsicaanse den (kavel N 87)
en Oostenrijkse den (kavel
N 93).
Figure 10. Effect of repeated
N dressing on growth of
Corsican pine (N 87) and
Austrian pine (N 73).

De Mn-voorziening blijkt na een sterke daling van
het Mn-gehalte na 1959 weer te verbeteren: sinds
1969 is een duidelijke toename in het gehalte te constateren. De Mn-gehalten van sitkaspar (146-244
mg/kg) komen overeen met die van goedgroeiende
sitkacultures (Leyton 1954, O'Hare 1968). Bij fijnspar
liggen de Mn-gehalten (124-189 mg/kg) ruimschoots boven de gebreksgrens van 20 m g / k g
(Kreutzer 1970b, Zech 1968).
Bij de Plnus nigra variëteiten valt het lage N-gehalte van'de naalden op, maar dit gaat niet vergezeld
van het optreden van duidelijk zichtbare N-gebreksverschijnselen. Hoewel in de literatuur het optimale
N-gehalte In de naalden van Pinus soorten op 1.5 è
2.5% wordt gesteld (Aldhous 1972, Everard 1973;
Van Goor 1967; Kennel und Wehrmann 1967; De
Moraes Victor 1968; Zöttl 1973) en de N-gehalten in
de naalden van Corsicaanse den en Oostenrijkse
den in de blanco-behandelingen veel lager zijn, is
het de vraag of ze als tekenen van extreem gebrek
beoordeeld moeten worden. De Champs (1973) en
Zöttl (1973) vermelden nl. dat van extreem N-gëbrek
bij Pinus soorten pas sprake is bij N-gehalten kleiner
dan 0.8%, terwijl Van Goor (1956,1962) een vrij goede groei vond van Corsicaanse den met een N-gehalte van ca. 1.3% en van Oostenrijkse den van
1.2%. In dit verband is op te merken dat Wehrmann
(1963a) voor Pinus soorten een N-gehalte van 1.1.%
nog als voldoende beschouwt.
De overige gehalten (P, K, Ca, Mg, Fe en Mn) geven geen aanleiding, een slechte voorziening te veronderstellen. Het Ca-gehalte (0,3-0,5%) ligt slechts
iets boven dat van Pinus nigra cultures op pleistocene zandgronden (0,06-0,42%; Blok en Van den Burg
1972b; De Moraes Victor 1968). Het uitblijven van
zichtbare Fe- en Mn-gebreksverschljnselen maakt
het'waarschijnlijk dat de Fe- en de Mn-voorziening
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van Pinus nigra voldoende zijn. Stone (1968) geeft
aan dat de Fe-voorziening^van Corsicaanse den voldoende is als het Fe-gehalte van de naalden 15-84
mg/kg bedraagt; Zech (1968) stelt de grens waarbij
zichtbaar Mn-gebrek optreedt bij ca. 10 mg/kg. Vergelijking met de gegevens van tabel 2 laat zien dat
de In Oostelijk Flevoland gevonden Fe- en Mn-gehalten bij Pinus nigra ruim boven het gebreksniveau
liggen.
4

Discussie

Kalkhoudende zandgronden In Oostelijk Flevoland
blijken voor een voldoende groei van Picea soorten
te weinig N te leveren. Op kalkhoudende gronden is
bij fijnspar het optreden van N-gebrek vaker geconstateerd (Le Tacon et Mlllier 1970; Zech 1968). Door
herhaalde N-bemesting wordt de groei sterk verbeterd, hetgeen met de geringe N-gebrekstolerantle
van Picea soorten in overeenstemming is (Van Goor
1967). De reactie van Pinus nigra op N-bemesting is
echter matig, hetgeen overigens geen uitzondering
is: de resultaten van N-bemestingsproeven (De
Champs 1973; Dufrane en Nef 1974; Van Goor 1962)
zijn elders eveneens vaak weinig positief.
Behalve de N-armoede van de lutumhoudende
zandgronden speelt ook het kalkgehalte van de
grond een rol: de pH (H 2 0) bedraagt ca. 8, hetgeen
de groei en ontwikkeling van naaldhoutsoorten op
twee manieren kan beïnvloeden, nl. door het veroorzaken van kalkchlorose en door de verhoogde kans
op aantasting door wortelrot (Fomes annosus (Fr.)
Cooke). Kalkchlorose treedt op op gronden met een
pH (in H a O) hoger dan ca. 7 en wo'irdt veroorzaakt
door een onvoldoende Fe- en Mn-voorziening (Boxma 1972; Brown 1961; Cheng and Ouellette 1971; De
Koek 1971; Evers 1963; Kreutzer 1970b; O'Connor

1973; Schönhar 1958; Stone 1968; Wallace and Lunt
1960; Zech 1968; 1970). Naaldhoutsoorten worden in
het algemeen gevoeliger geacht dan loofhoutsoorten
(Baule und Fricker 1967; Schönhar 1958), waarbij
vooral de groveden als zeer gevoelig wordt vermeld;
Pinus nigra wordt als weinig gevoelig beschouwd
(Zech 1968; Clément et Ie Tacon 1976), terwijl omtrent fijnspar de meningen uiteenlopen: Baule und
Fricker (1937), Clément et Ie Tacon (1976), Garbaye
et Le Tacon (1974), Schönhar (1958) en Zech (1968)
vermelden dat deze soort op kalkrljke gronden zeer
vaak de symptomen van kalkchlorose vertoont;
Wood and Nimmo (1962) beschouwen fijnspar daarentegen als weinig gevoelig. In ieder geval blijkt uit
de resultaten van het in Oostelijk Flevoland uitgevoerde onderzoek dat Pinus nigra geen last heeft
van kalkchlorose en dat bij Picea abies (en eveneens bij de overige Picea soorten) het verschijnsel
niet duidelijk is opgetreden.
Een ander probleem bij de aanleg van naaldhout
op kalkhoudende gronden ligt in de verhoogde kans
op het optreden van wortelrot, veroorzaakt door Fomes annosus (Fr.) Cooke (Evers 1973; Gremmen
1960; Peace 1962; Risbeth 1950/1951; Schwerdtfeger 1970; Zycha 1964; Zycha und Kató 1967). Op het
primaire aspect van deze aantasting (verhoogde activiteit van Fomes annosus door het verdwijnen van
zijn antagonisten) wordt hier niet ingegaan. Het vermoeden bestaat dat de minerale voeding een zekere
rol kan spelen bij de weerstand van de boom tegen
wortelrot. Rehfuess (1969) en Werner (1973) trekken
uit hun onderzoekingen de conclusie dat een slechte
N-voorziening samengaat met een verhoogde aantasting, zij het dat deze relatie weinig uitgesproken
is, soms geheel ontbreekt (Rehfuess 1973; Rennerfeit and Tamm 1961/1962). In Zuid-Duitsland is de
invloed van de Mn-voorzlening op de aantasting
door wortelrot op gronden met een hoge pH onderzocht (Alcubilla e.a. 1971; Wenzel, Kreutzer und Alcubilla 1970) aangezien Mn-gebrek bij fijnspar op
kalkrijke gronden vaak voorkomt (Kreutzer 1970a,
1970b; Wehrmann 1961; Zech 1968, 1970) en het
vermoeden bestond dat Mn-gebrek de produktie
van de wortelzwam remmende stoffen vermindert. In
hoeverre deze hypothesen betreffende de invloed
van de Mn-voorziening op de aantastingskans door
wortelrot juist zijn kan hier in het midden blijven. De
verbetering van de Mn-voorziening van de Picea
soorten, zoals die in Oostelijk Flevoland is geconstateerd, en die veroorzaakt zal worden door een toenemende produktie van strooisel dat de pH van de bovengrond verlaagt en daardoor de Mn-voorziening
verbetert (Kreutzer 1970b; Zech 1968) wijst er in elk
geval op dat de Mn-voorziening van naaldhoutsoor-

ten op kalkhoudende mariene zandgronden geen
beperkende factor behoeft te zijn. Vermindering van
het gevaar van kalkchlorose door uitsluitend ammoniumbevattende N-meststoffen te gebruiken (Evers
1963), omdat naaldhoutsoorten in niet te zuur milieu
NHJ -Nprefereren boven NO~-N (Evers 1964; Hoffmann und Fiedler 1966; McFee and Stone Jr. 1968;
VandenDriessche 1973), is niet noodzakelijk. In hoeverre in de toekomst aantasting door wortelrot zal
optreden valt moeilijk te zeggen. Volgens een mededeling van het Staatsbosbeheer (Vis 1976) is bij fijnspar wel stamrot geconstateerd maar geen wortelrot.
Tenslotte doet zich de vraag voor of N-bemestlng
van naaldhoutcultures op mariene gronden, die een
hoger lutumgehalte hebben dan ca, 4%, noodzakelijk is. Aangezien bij toenemend lutumgehalte ook
het N-totaal gehalte van de grond toeneemt (De Koning en Wiggers 1955) zal in ieder geval de N-voorziening van naaldhout op zwaardere gronden beter
zijn. Een in het najaar van 1973 uitgevoerd onderzoek in cultures van fijnspar, sitkaspar, omorikaspar
en Corsicaanse den, gelegen op zware zavel tot zeer
zware klei heeft aangetoond dat hier de N-voorziening enkele jaren na de aanleg ruim voldoende is
(Picea soorten: 1.5-1.9% N in de naalden; Corsicaanse den 1.4% N) zodat de kans op grote positieve
effecten van N-bemesting klein Is.
Daarentegen is op zeer arme kalkhoudende zandgronden, zoals die in de Lauwerszeepolder voorkomen, de kans op N-gebrek bij Picea soorten maar
ook bij Pinus soorten groot.
5

Conclusies

a Op jonge mariene zandgronden met 0-1% lutum
is de N-voorziening van Pinus nigra matig; herhaalde
N-bemesting tot aan het tijdstip van sluiting heeft
slechts een kleine positieve invloed op de hoogtegroei. De P-, K- en Mg-voorziening op deze gronden
is voldoende, waarbij te bedenken valt dat in de
proefvelden met Pinus nigra voor de aanleg is bemest met 200 kg superfosfaat per ha. Kalkchlorose
treedt niet op.
b Op jonge mariene zandgronden met 1-3% lutum
vertonen fijnspar, sitkaspar en Oosterse spar uitgesproken N-gebrek. Herhaalde N-bemesting (20-40
gram kas/plant gedurende de eerste jaren, afhankelijk van de onkruidgroei, gevolgd door 400 kg kas/
ha, gedurende elke twee jaar tot aan het tijdstip van
sluiting) geeft een sterke toename in de groei. Na de
sluiting gaat de groei van de onbemeste bomen toenemen en neemt daardoor het effect van de N-bemesting af. Positieve effecten van P-bemesting zijn
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soms aantoonbaar maar ze zijn niet uitgesproken.
De K- en Mg-voorziening zijn voldoende. Op deze
kalkhoudende mariene zandgronden treedt kalkchlorose niet op, de Fe- en Mn-voorzlening zijn voldoende; na een aanvankelijke verslechtering na de
aanleg van de cultuur treedt op den duur een verbetering van de Mn-voorziening op.
c Aantasting van Picea soorten door Fomes annosus blijft in de toekomst op deze kalkhoudende
gronden mogelijk doch een slechte Mn-voorziening
is hiervoor niet verantwoordelijk te achten.
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Studiekring Kon. Ned. Bosbouw Vereniging
De Studiekringbijeenkomst van dit jaar zal plaatshebben op 23 november a.s. om 9.30 uur in het Staringgebouw te Wageningen. Het thema is "Bosbouwkundige Planning". Preadviezen worden uitgebracht
door: ir. J. Verkoren, dr. G. Sisslngh, ing. L. C. Smit
en R. M. W. J. Nas. De discussie zal worden geleid
d o o r i r . E. P. L. Hessels.
De leden van de Studiekring ontvangen binnenkort een uitnodiging met gedetailleerde agenda. Na
opgave worden de preadviezen aan de deelnemers
tijdig toegezonden. Niet-leden kunnen informatie
verkrijgen bij het secretariaat, tel. 08370-82925 of bij
"De Dorschkamp", tel. 08370-19050, toestel 119.

