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Bemesting en minerale voeding van loofhout op
jonge mariene gronden
Fertilization and mineral nutrition of hardwoods on young marine soils
J. van den Burg en J. P. Peeters
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", Wageningen
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Inleiding

De houtsoortenkeuze voor de IJsselmeerpolders is
zodanig geweest dat weinig gevaar kon bestaan voor
het optreden van groeistoornissen. De uitgangspunten voor de houtsoorten keuze zijn beschreven door
Hellinga (1965), Overbeek (1966) en Van der Poel
(1968) en blijven verder buiten beschouwing. Aan
eventuele groeistoornissen die zouden kunnen optreden als gevolg van de specifieke bodemkundige
situatie in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland is door het bosbouwkundig onderzoek echter
wel aandacht besteed. Zo was o.a. te verwachten dat
de stikstofvoorziening problemen met zich mee kon
brengen, op grond van In de landbouw opgedane
ervaringen (De Koning en Wiggers 1955). In de
Noordoostpolder leidde dit tot de aanleg van enige
proefvelden (Jaarverslag Stichting Bosbouwproefstatlon over 1958; Van der Melden 1961) en tot het
onderzoek van Westra (1959) naar de oorzaken van
groeistoornissen. De resultaten van deze onderzoekingen zijn gepubliceerd door Hellinga (1965), Van
der Meiden (1961) en Westra (1959). Het bleek dat
op keileem- en veengronden stikstofbemesting bij
populier weinig effect had maar dat onderplanting
met zwarte els (Alnus glutinosa) op deze gronden de
groei van populier sterk bevorderde. Westra vond
dat groeistoornissen in de Noordoostpolder meestal
niet door stikstofgebrek maar door ongunstige bodemfyslsche eigenschappen werden veroorzaakt.
Het bosbouwkundig onderzoek in Oostelijk Flevoland is uitgevoerd op zand- en zavelgronden die in
tamelijk grote oppervlakte aanwezig zijn in het gehele IJsselmeergebled en de Lauwerszee. De resultaten van dit onderzoek hebben een ruimere toepassingsmogelijkheid omdat ze geen betrekking hebben op specifieke gronden (keileem, veen) zoals die
in de Noordoostpolder in beperkte mate voorkomen.
In dit artikel wordt Ingegaan op de resultaten van het
bemestings- en minerale voedingsonderzoek van
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Summary
Results from N fertilization trials in reclaimed
Usselmeerpolder soils showed that euramerican
poplar reacts positively on dressings of calciumammonium nitrate (23% N) (100—200g/tree). These
young stands of poplar on sandy and clayey
calcareous marine soils show symptoms of N
deficiency (foliar N content in August <2.2%) during
the first years after establishment; at older age these
symptoms disappear. Fertilization with P, K, and Mg
fertilizers did not improve growth because P and Mg
status is adequate and K status optimal.
Young stands of ash, maple, elm, pedunculate oak
and beech on sandy, calcareous soils (lutum content
<5%) reacted also positively on N fertilization
(50—100 kg N/ha). These hardwood species showed
symptoms of N deficiency for a period of 6—8 years
after establishment (foliar N content in August
1.4—2.0%). On clayey calcareous soils N deficiency
symptoms were less intensive and N fertilization had
only small positive effects, except for maple. Save N
deficiency, no other symptoms were detected,
although some species had low Mg contents
(pedunculate oak) and Mn contents (maple, elm).

loofhoutsoorten over de periode 1959 t/m 1970.
Wegens het grote belang van de populier als pionierhoutsoort is het meeste onderzoek uitgevoerd in
beplantingen van deze houtsoort. Het doel van dit
onderzoek was vast te stellen welke voedingsstoffen
voor een goede groei van de bomen In het minimum
waren en of met bemesting groeiverbetering was te
verkrijgen. In de eerste plaats viel hierbij te denken
aan de stikstofvoorziening. Daarnaast is aandacht
besteed aan de kaliumvoorziening omdat uit de eerste proefveldresultaten bleek dat de populier veel
calcium opnam hetgeen wegens het "kali-kalk antagonisme" zou kunnen leiden tot storingen in de Kvoorzlening. Tevens Is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Fe- en Mn-voorziening op deze rijpende, jonge mariene gronden.

^

Het onderzoek naar de bemestingsbehoefte van
andere loofhoutsoorten dan populier (es, esdoorn,
iep, elk en beuk) is op gang gekomen wegens het
geconstateerde stikstofgebrek van beplantingen en
de daarmee vaak gepaard gaande gebrekkige ontwikkeling op lutumarme zandgronden in Oostelijk
Flevoland. Daarnaast is onderzocht of stikstofbemesting in jonge beplantingen van de genoemde
soorten op zwaardere gronden leidt tot groeiverbetering.
Dit artikel Is een samenvatting van enkele rapporten, waarin proefopzet, meetgegevens etc. in meer
detail zijn opgenomen (Van den Burg 1973, Van den
Burg en Peeters 1973)
2

Materiaal en methoden

2.1

Euramerikaanse

populier

a Bodemgesteldheid van de proefvelden. De popullerenproefvelden zijn aangelegd op gronden met
een lutumgehalte variërend van Vz tot 30% en met
CaC0 3 -ge halten van 0,2-9,1%.De gehalten aan orga-

nische stof, K (HCI 0,1 N) en P (totaal) nemen evenredig toe met het lutumgehalte. In tabel 1 zijn enige
bodemkundlge gegevens van de bemestingsproefvelden samengevat.
Het N-gehalte van de organische stof (N-org.) bedraagt ca. 4,5%. De P-totaalcijfers zijn In een aantal
gevallen lager dan 40 mg P a 0 a /100 g (<0,04% P a 0 9 )
hetgeen zou kunnen wijzen op een onvoldoende Pvoorziening; uit onderzoek in naaldhoutbeplantingen
In Oostelijk Flevoland (Blok en Van den Burg 1972) is
gebleken dat de verhouding P-oplosbaar in HCI 2N/
P-oplosbaar In sterk zuur 0,95 è 1,00 bedraagt hetgeen wijst op een goede beschikbaarheid van fosfaat in deze kalkrijke gronden. De N-totaal- en organische stofgehalten zijn zeer laag, opvallend is de
pH-KCI - waarde die hoger is dan in veel andere mariene gronden, waarin de pH-KCI niet veel hoger is
dan 7,0.
b Proefveldaanleg. Alle onderzochte proefvelden
zijn aangelegd met eenjarig plantsoen, geplant op
4 x 4 m, met zwarte els als vulhoutsoort. Soms zijn
behalve zwarte els enkele andere vülhoutsoorten
toegepast. De onderzochte populieren behoren alle

Tabel 1. Bodemkundige gegevens van bemestlngsproefvelden van populier In Oostelijk
Flevoland (0-25 cm) (monstername 1961 t/m 1965)
proefveld
in kavel

textuurklasse *)

org.
stof

pHKCI

CaCOs

lutum

slib

N91
Q57
056
N86
Z72((a)
Z72(b)
P94
071

zand
zand
zand
zand
zand
zand
zand
zand

0,4
0,4
0,7
1,0
0,4
0,3
0,5
0,8

6,0
7,2
8,1
8,0
7,0
7,5
7,6
7,9

3,8
1,2
4,6
8,8
0,4
0,2
0,7
4,6

m
(VA)
(VA)

1
2
2
3
5
5

064
064p
073

zand tot
lichte
zavel

0,4
0,4
0,4

7,8
8,0
7,9

1,5
1,2
0,9

075
N65

lichte
zavel

0,6
0,5

7,8
7,7

8,0
4,4

Q55

zware zavel 1,4 -

7,4

5,6

12

16

Y90

klei

7,1

9,1

30

45

3,1

Ntot

5

0,01
0,02
0,04
0,03
0,01
0,01
0,03
0,04

5
5
5

6Vfe
9
6

0,03
0,03
0,03

51*
7

7

0,04
0,03

(2)
{3 V4)
(3V4)
(3W)
4

5V2

8'A

Ptot
mg/100 g%
—
—

-

0,03
0,01
0,04
0,06

Kgeh.
2
—

Ktot
22
16 .
19
66

0,06

2
6
5
5
8
7

0,03
0,02
0,02

6
6
8

—

0,07
0,04

8
8

0,06

77

—

18

—

0,14

129

—

35

—

—
—

16
13
20
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—

( ): berekende gehalten; CaCO„ org. stof, lutum (<2p), slib (<16p) en N-totaal: %; P-tot als mg Pj0 a /100 g of als % PaOs; Kgeh(K-HCI 0,1 N) en K-tot. als mg K/100 g
*) Textuurklassen volgens Indeling Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders; vereenvoudigde textuurklassenbenaming volgens:
— Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
— Stichting voor Bodemkartering
zand: 0- 5% lutum
lichte zavel: 5-12% lutum
zware zavel: 12-25% lutum
klei: 25-40% lutum
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zand: 0- 8% lutum
lichte zavel: 8-17Vè% lutum
zware zavel: 17Vfc-25% lutum
lichte kiel: 25-35% lutum
zware kiel: >35% lutum

tot de Euramerikaanse populieren, nl. de cultivars
Robusta, Zeeland, Gelrlca, Marilandica, Heidemij,
Regenerataen Dorskamp.
c Bemesting. De meest gebruikelijke meststoffen
zijn geweest kalkammonsalpeter (kas, 23% N), zwavelzure ammoniak (zam, 21% N), superfosfaat (super, 17-20% PjO,), patentkali (pk, 26% K,0 + 9%
MgO), kallzout-40 (K-40,40% KaO) en kieseriet (kies,
25-27% MgO). Meestal Is de bemesting uitgevoerd
per plant, variërend In hoeveelheden van 100-200 g
kas, 200-300 g zam, 500 g super, 75-100 g pk, 100 g
K-40 en 500 g kies. Bij breedwerpige bemesting in
enkele jaren oude beplantingen bedroeg de bemesting 300-500 kg kas/ha, 300-500 zam/ha, 300-500 kg
super/ha, 200-800 kg pk/ha, 500-1000 kg K-40/ha
en 300 kg kies/ha. Het tijdstip van bemesting was
gelegen in de periode april t/m juni, behalve In enige
N-doserings-tljdstippenproeven.
2.2 Overige loofhoutsoorten (es, esdoorn, lep,
zomereik, beuk)
Het bemestingsonderzoek is uitgevoerd in de periode 1968 t/m 1970 In twee groepen beplantingen:

- In de periode 1960 t/m 1962 zijn op zandgronden
(<5% lutum) in het oostelijke deel van Oostelijk Flevoland loofhoutbeplantingen aangelegd, waarvan
een aantal na enkele jareD slecht bleek te groeien en
stikstofgebreksverschljnselen vertoonde. In deze
beplantingen aangelegd zonder zwarte els als vulhoutsoort, is in vier proefvelden de invloed van stikstofbemesting onderzocht (tabel 2).
In deze beplantingen is bemest met 200 en 400 kg
kas/ha (breedwerpig) gedurende één, twee en drie
jaar. Het onderzoek begon In 1968 en werd in 1970
afgesloten.
- In het westen van Oostelijk Flevoland is
bemestingsonderzoek uitgevoerd In de periode 1968
t/m 1970, In beplantingen van es, esdoorn, iep, zomereik en beuk die in het voorjaar van 1968 waren
aangelegd. De bodem bestaat uit middelzware (1218% lutum) en zware (12-25% lutum) zavel. Tabel 2
geeft een overzicht van de proefvelden.
In deze beplantingen, waarin de hoofdhoutsoort In rijen is gemengd met zwarte els, is zowel breedwerpig
als in rijen bemest met 0, 200 en 400 kg kas/ha gedurende één, twee en drie jaar.

Tabel 2. Overzicht van bemestingsproefvelden in overig loofhout op zandgronden (<2%
lutum)
kavel

textuurklasse

houtsoort

jaar van aanleg
van de beplanting

067a

slibhoudend fijn zand
(3-8% lutum)

es
(Fraxinus excelsior)

1960

P95j

kleiarmzand
(<2% lutum)

esdoorn
(Acer pseudoplatanus)

1960

N67g

klelhoudend zand
(2-3% lutum)

zomereik
(Quercus robur)

1961

N71f

klelhoudend zand
(3-5% lutum)

beuk
(Fagus sylvatica)

1962

Tabel 3. Overzicht van bemestingsproefvetden in overig loofhout op zavelgronden (1225% lutum) (aanleg beplantingen voorjaar 1968)
kavel

textuurklasse

houtsoort

A89h

middelzware zavel
(12-18% lutum)

es (Fraxinus excelsior)

A88j

middelzware zavel
(12-18% lutum)

esdoorn (Acer pseudoplatanus)

A88b + A89I

middelzware zavel
(12-18% lutum)

iep (Ulmus carpinifolia)

A27i + A28I

middelzware tot
zware zavel (12-25% lutum)

zomereik (Quercus robur)

A25a

middelzware tot
zware zavel (12-25% lutum)

beuk (Fagus sylvatica)
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2,3

Onderzoek

Als maatstaf voor de bemestingseffecten Is steeds
de jaarlijkse hoogtegroei gebruikt. In de zomer zijn
de beplantingen visueel beoordeeld op het optreden
van gebreksverschijnselen en algemene conditie.
Bladmonsters zijn verzameld in de maand augustus
of In uitzonderingsgevallen begin september.
3

Resultaten

3.1 De invloed van N-, P-, K- en Mg-bemesting op
de hoogtegroei van Euramerikaanse populier
Uit de resultaten van de N-bemestingsproefvelden
valt te concluderen dat N-bemesting in de eerste jaren na aanleg een positief effect heeft. Dit is niet onverwacht omdat uit bladanalyses volgt dat Euramerikaanse populier In Oostelijk Flevoland in het eerste
en tweede groeiseizoen vaak N-gehalten heeft die
1,7-2,1% bedragen, hetgeen ligt beneden de grenswaarde voor zichtbaar N-gebrek. De resultaten van
de diverse proefvelden zijn grotendeels door Van
der Meiden {1962, 1965, 1976) verwerkt tot bemestingsvoorschriften. Op een N-doseringtijdstippenproef wordt Iets dieper ingegaan.
Op kavel Q55 in Oostelijk Flevoland Is in een in het
voorjaar van 1963 aangelegde beplanting van 'Heldemij' een N-bemestlngsproef aangelegd waarbij de
stikstofgift op drie tijdstipppen is toegediend nl. december, februari en mei.
De effecten van N-bemesting in december en februari toegediend blijken achter te blijven bij die van
N-bemesting, toegediend In mei (fig. 1.) Tevens Is tot
giften van 500 g kas/plant een groelverbeterlng te
verwachten, bij hogere giften neemt de groei niet
meer toe maar kan zelfs gaan dalen. Uit deze proef
Volgt dat N-bemestlng op deze zavelgrond op een
eerder tijdstip dan mei geen zin heeft.
Uit het N-bemestingsonderzoek valt verder de
conclusie te trekken dat op jonge mariene gronden
geen merkbare verschillen bestaan tussen de werking van kalkammonsalpeter en zwavelzure ammoniak. Hoeveelheden van 100 g kas/plant in het jaar
van aanleg en van 200 g kas/plant in het tweede jaar
geven goede resultaten. Bemesting van oudere populierenopstanden kan het beste geschieden met
hoeveelheden van 200 è 400 kg kas/ha. Op lichte
gronden is een verdeling van de gift over twee tijdstippen (mei en juli) te overwegen.
De proeven met P-, K-, en Mg-bemesting hebben
geen positieve resultaten opgeleverd, hetgeen een
gevolg is van de over het algemeen goede voorziening met deze voedingsstoffen op jonge mariene
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gronden. Op lichte zandgronden in Oostelijk Flevoland kunnen de P- en Mg-voorziening soms matig
zijn (P-gehalten van 0,13% en Mg-gehalten van
0,11% zijn soms geconstateerd hetgeen wijst op een
hoogstens matige voorziening) maar positieve effecten van de bemesting zijn nooit waargenomen. De Kvoorziening van populier In Oostelijk Flevoland is
steeds voldoende tot goed.
3.2 De invloed van N-bemesting op de hoogtegroei
van es, esdoorn, lep, zomereik en beuk
Op grond van waargenomen stikstofgebreksverschijnselen In enige jaren oude loofhoutbeplantingen en van de afwezigheid van effecten van P-, K- en
Mg-bemestingen bij populier zijn in beplantingen
van overig loofhout alleen proeven met stikstofbemesting uitgevoerd.
De reactie van de jonge beplantingen op zavelgrond ts over het algemeen klein. Alleen bij de esdoorn en de beuk valt na herhaalde N-bemesting
een duidelijke toename van de groei te bespeuren
(fig. 3 en 4). De verschillen tussen herhaalde bemes-
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Figuur 1. Het effect van het tijdstip van toediening van
N-bemesting bij euramerikaanse populier ('Heidemij')
(Oostelijk Flevoland, kavel Q 55; lutumgehalte (0-25 cm):

12%.

Figure 1. Effect of time of application: N fertilization and
heigth growth of Euramerican poplar ('Heidemi}') (East
Flevoland, section Q 55;lutum content (0-25 cm): 12%).

Figuur 2. Invloed van bemestingsmethode (breedwerpige en rijenbemesting)
op d e totale hoogtegroei
over drie Jaren van Jonge
loofhoutbeplantingen
(periode 1968 t / m 1 9 7 0 ;
aanleg voorjaar 1968).
Figure 2. Effect of method of
N fertilization (broadcast
dressing and row dressing)
during three years on total
height growth of young
hardwood
plantations
(period: 1968-1970; stand
establishment
1968).
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Figuur 3. Invloed van stikstofbemesting op de hoogtegroei
van loofhoutbeplantingen op mariene zandgronden in
Oostelijk Flevoland (0-5% lutum).
Figure 3. Effect of N fertilization on height growth of
hardwoods on marine sandy soils in East Flevoland (0-5%'
lutum).

Figuur 4. Invloed van stikstofbemesting op de hoogtegroei
van loofhoutbeplantingen op mariene zware zavelgronden
in Oostelijk Flevoland (12-25% lutum).
Figure 4. Effect of N fertilization on heigth growth of hardwoods on marine sandy clay soils In East Flevoland
(12-25% lutum).

tegen veel beter (fig. 3). Vooral bij de es en de esdoorn nam de groei sterk toe bij toenemende N-glft.
Bij de zomereik en de beuk trad deze groeiverbetering ook op maar het effect is wat minder duidelijk
omdat door de toenemende groei de opstanden in
sluiting geraakten en daardoor de onkruidgroei onderdrukt werd hetgeen de groei van deze beide
soorten stimuleerde.

den Burg 1974; Leroy 1969). In enkele gevallen is in
oudere beplantingen het N-gehalte van het blad wat
lager (1,8-2,2%). De P-voorziening van de populier is
steeds in orde, meestal ligt het P-gehalte van het
blad tussen 0,16 en 0,30% P. Bij zeer lage P-totaalwaarden van de grond (0,01 ó 0,02% P a 0 9 ) daalt het
P-gehalte van het blad niet tot waarden beneden
0,13%, hetgeen nog voldoende is te achten (Van den
Burg 1974; Leroy 1969).
Tussen de K- en Ca-gehalten van popullereblad
blijkt een negatief verband te bestaan, maar de vaak
hoge Ca-gehalten hebben geen nadelige invloed op
de K-voorzienlng: het K-gehalte van het blad ligt
meestal tussen 1,5 en 2,3%, hetgeen een optimale Kvoorziening betekent (de K-voorziening is optimaal
als het K-gehalte van het blad 1,3 è 1,5% bedraagt;

3.3 Minerale voedingstoestand van loofhoutsoorten in Oostelijk Flevoland
3,3,1 Euramerikaanse populier Afgezien van de
eerste jaren na aanleg bedraagt het N-gehalte van
populiereblad meestal 2,2-2,8%, m.a.w. zichtbaar Ngebrek treedt niet op (Van der Meiden 1976; Van
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Van der Meiden 1960,1962; Van den Burg 1974; Leroy 1969). Het Ca-gehalte van het blad (1,5-2,9%) ligt
gemiddeld wat hoger dan in de rest van Nederland
waar Ca-gehalten tot 0,7% zijn geconstateerd. De in
het begin van de zestiger jaren in popullerebeplantingen geconstateerde toename van het Ca-gehalte
van het blad (Jaarverslagen Bosbouwproefstation
over 1964 en 1965) heeft zich niet voortgezet.
De Mg-voorziening van populier is over het algemeen voldoende (0,14-0,33% Mg in het blad), zij het
dat op zandgronden soms Mg-gebreksverschijnselen zijn geconstateerd bij Mg-gehalten van 0,110,16%. Mg-bemestlng heeft echter In deze beplantingen niet geleid tot groeiverbetering.
De voorziening met Fe en Mn op de kalkrijke
gronden van Oostelijk Flevoland blijkt steeds voldoende te zijn: het Fe-gehalte van popuiiereblad bedraagt In de onderzochte beplantingen 60-120 mg/
kg, het Mn-gehalte 30-160 mg/kg. Uit de gegevens
van Stone (1968) over de Fe-voorzlenlng van bomen
en de door Leroy (1969) vermelde grenswaarde van
20 mg/kg voor het optreden van zichtbaar Mn-gebrek volgt dat de Fe- en Mn-voorzienlng geen problemen geven. Opvallend is overigens dat de cultivar
Heidemij steeds de laagste Mn-gehalten vertoont.
De voorziening met Cu (5-10 mg/kg), Zn (2001000 mg/kg) en B (40-100 mg/kg) is In populierebeplantingen in Oostelijk Flevoland steeds voldoende
tot goed (grenswaarde voor zichtbaar gebrek: Cu 3/
4,5 mg/kg; Zn 20 mg/kg en B 20 mg/kg cf. Van der
Meiden 1962; Van den Burg 1974; Leroy 1969). Het
Mo-gehalte ligt bij 0,2 è 0,5 mg/kg en is als ruim voldoende te beschouwen (Stone 1968).

3.3.2 Overige loofhoutsoorten.
Bi] zowel de beplantingen op zandgronden (aangelegd in 19601962) als de beplantingen op zavelgronden (aangelegd 1968) blijkt stikstofgebrek op te treden (Tabel
4).

Tabel 4. N-gehalten (% van droge stof) in het blad van
enige loofhoutsoorten op zand- en zavelgronden in Oostelijk Flevoland (onbemeste veldjes)
beplantingen op
zandgronden

beplantingen op
zavelgronden

houtsoort

aug./sept.
1969
1968

aug./sept.
1968
1969

es
esdoorn
iep
zomereik
beuk

1,69
1,69

1,59
1,40

—

—

1,80
1,98

1,80
1,78

1,94
1,48
2,11
2,13
1,76

De grenswaarden voor zichtbaar N-gebrek liggen bij
es, esdoorn en iep op ca. 2,2% (Van den Burg 1974),
bij eik op 1,7 è 2,0% (Leroy 1968) en bij beuk op
1,8% (Hoistener-J0rgensen og Klubien 1957). Op
zandgronden Is bij es, esdoorn en zomereik dus
sprake van een slechte N-voorzlening, bi] beuk van
een hoogstens5matlge, omdat het optimale N-gehalte van beuk ca. 2,25% bedraagt (Le Tacon et Toutain
1973). Op zavelgronden vallen vooral esdoorn en
beuk op door hun lage N-gehalten, bij es en zomereik Is op deze gronden de N-voorziening beter. Overigens kan worden opgemerkt dat Jung und Rlehle
(1966a, 1966b) voor es en esdoorn lagere grenswaarden vonden voor een voldoende N-voorziening
maar het betreft hier gegevens van potproeven.
Gezien de vaak lage N-gehalten van het blad is het
effect van N-bemesting op de groei verklaarbaar,
vooral bij de esdoorn die kennelijk scherp reageert
op de N-voorzlenlng. De voorziening met P, K, Ca,
Mg, Fe en Mn van es, esdoorn, iep, zomereik en
beuk op zand- en zavelgronden is te beoordelen met
behulp van de gehalten ervan in 1968 en 1969. Tabel
5 geeft een overzicht van de in het blad In de zomer
van 1968 en 1969 aangetroffen gehalten bij alle behandelingen.
Op grond van literatuurgegevens (Ahrens 1964; Van
den Burg 1974; Czerney und Fiedler 1969a, 1969b;
Fiedler und Czerney 1970; Fiedler und Höhne 1965;
Garbaye et Leroy 1974; Garbaye, Leroy et Oswald
1973, 1974; Gussone 1964; Jung und Rlehle 1969;
Lagunas Gil 1964; Penningsfeld und Forchthammer
1968; Stone 1968; Le Tacon et Toutain 1973; Wallihan 1966) valt te concluderen dat de voorziening met
P, K, Ca, Mg, Fe en Mn In het algemeen voldoende
tot optimaal Is op zand- en zavelgronden in Oostelijk
Flevoland. Wel is het Mg-gehalte van de zomereik op
zandgronden soms aan de lage kant (0,13-0,18%
Mg; de grenswaarde van zichtbaar Mg-gebrek ligt bij
0,13% Mg (Van den Burg 1976). Verder valt het op
dat de beuk een gemiddeld veel lager K-gehalte
heeft dan de andere soorten op deze kalkrijke gronden en dat bij deze soort het Ca-gehalte zeker niet
hoger ligt dan bij de andere soorten. Vooral de es
valt op wegens zijn hoge Ca-gehalte, dat vergelijkbaar is met dan van populier. De Mn-gehalten zijn op
deze kalkrijke gronden soms laag (o.a. bij esdoorn
en iep) maar zichtbaar Mn-gebrek is niet of nauwelijks te verwachten en zal weinig invloed hebben op
de groei.

—

1,47
2,10
2,12
1,84
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Tabel 5. P-, K-, Ca-, Mg-, Fe- en Mn-gehalten van es, esdoorn, lep, zomerelk en beuk op
zand- en zavelgronden In Oostelijk Flevoland (aug./sept, 1968 en 1969) {alle behandelingen).
houtsoort
A

P(%)

K (%]

Ca (%]

Mg {%)

Fe (mg/kg) Mn (mg/kg)

2,31-3,26
1,43-1,90
1,38-2,12
1,12-1,56

0,34-0,44
0,23-0,30
0,12-0,13
0,13-0,18

106-429
72-154
85-110
135-208

20-34
35-72
20-36
17-25

2,94-3,50
1,50-2,33
1,94-2,46
1,55-2,09
1,29-1,63

0,56-0,66
0,31-0,36
0,26-0,35
0,19-0,22
0,17-0,20

200-260

31-40
16-38
15-22
39-143
17-26

Beplantingen op zandgronden

es
esdoorn
zomereik
beuk
B

1,13-1,62
1,16-1,30
1,06-1,27
0,54-0,75

Beplantingen op zavelgronden

es
esdoorn
iep
zomerelk
beuk

4

0,21-0,36
0,23-0,34
0,19-0,24
0,17-0,21
0,21-0,36
0,22-0,34
0,28-0,44
0,19-0,24
0,15-0,20

1,13-1,36
1,01-1,34
1,28-1,67
0,95-1,08
0,60-0,67

Discussie

In paragraaf 3 is minder aandacht besteed aan de
resultaten van het bemestlngsonderzoek van populier dan aan die van de overige loofhoutsoorten De
reden hiervoor is dat deze resultaten over het algemeen overeenkomen met die van onderzoekingen In
de rest van Nederland en dat de bemestingsvoorschriften dlenoverkomstlg zijn (Van der Meiden
1961, 1962, 1965, 1976). Voor stikstofbemesting bij
populier Is dit voorschrift ais volgt te formuleren:
1e jaar: 100 g kas/plant, in juni
2e jaar: 200 g kas/plant, in mei of juni
3e jaar: 200 g kas/plant, In mei of juni,
bij voorkeur in combinatie met onkruldbestrtjding.
Na het derde groeiseizoen heeft N-bemesting over
het algemeen weinig zin meer.
Verder blijkt dat de soms hoge Ca-opname door
populier geen ongunstige invloed heeft op de Kvoorzlenlng. Bemesting met zwavelzure ammoniak
(soms aangeraden ter verlaging van de pH, zie Evers
1963,1964; Schönhar 1958) Is daarom niette prefereren boven die met kalkammonsalpeter.
Ingewikkelder Is de Interpretatie van de resultaten
van het bemestingsonderzoek met es, esdoorn, iep,
eik en beuk. Het probleem is hierin gelegen dat de
jonge beplantingen aangelegd zijn op zavelgronden
waarop zich een weelderige onkruidgroei ontwikkelt
(Van den Burg en Peeters 1973). De N-bemesting
stimuleert nl. behalve de boomgroei ook de onkruidgroei, welke laatste soms door de toegenomen luwtewerklng een positieve Invloed op de groei van de
bomen heeft (esdoorn, beuk), soms echter de bomen beschadigde (zomereik). De resultaten van de
bemesting op gronden met een lutumgehalte van
12-25% zijn dus vrij klein, vooral bij eik en beuk, wat
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87-216
120-264
129-164
108-165

beter bij esdoorn. Voor eik en beuk stemt dit resultaat overeen met wat ook elders Is geconstateerd: Nbemesting heeft bij beplantingen van deze soorten in
de eerste paar jaren na aanleg weinig invloed op de
groei (Brünlng 1963; Burschel 1966a, 1966b; Garbaye et Leroy 1973, 1974; Holstener-Jtfrgensen
1964,1971; Mar-M0ller, Scharff and Dragsted 1969).
Wel reageert de elk In meerdere mate op N-bemesting dan de beuk. Van deze laatste houtsoort wordt
vooral'de positieve invloed van bekalklng op de
groei naar voren gebracht (Burschel 1966; Pennlngsfeld 1964). Van es en esdoorn zijn weinig gegevens bekend (Baule und Fricker 1967; Fiedler, Nebe
und Hoffmann 1973; Lanz 1969). In Oostelijk Flevoland Is de bemestlngsproef met jonge essen wegens
beschadiging van de beplanting door overstroming
niet voortgezet, zodat gegevens over reactie op Nbemestlng in de eerste jaren na aanleg ontbreken.
Uit andere bemestlngsproeven (Van den Burg, Peeters en Schoenfeld 1972) is af te lelden dat bemesting van es in het eerste en mogelijk het tweede jaar
na aanleg weinig effect sorteert.
Stikstofbemestfng van zes tot tien jaar oude beplantingen van es, esdoorn, elk en beuk op zandgronden heeft tot betere resultaten geleld omdat hier
de onkruidgroei minder sterk was en door toenemende sluiting de onkruidgroei werd onderdrukt. Nbemesting van loofhout dat aan N-gebrek lijdt op
deze lichte zandgronden heeft dus een positief resultaat, ook bij elk en in wat mindere mate bij beuk,
in overeenstemming met de boven aangehaalde literatuurgegevens.
Een met de chemische bodemeigenschappen samenhangend vraagstuk is dat van de katkchlorose
{"lime-induced chlorosls"), die optreedt als de pHKCI van de grond hoger Is dan 6 è 7. Deze chlorose
wordt veroorzaakt door Fe-gebrek, Mn-gebrek of

een combinatie van beide (Batey 1971; Cheng and
Ouellette 1971; DeKock 1971; Evers 1964; Schönhar
1958; Stone 1968; Wallihan 1966). Loofhoutsoorten
waarbi] het verschijnsel op kalkhoudende gronden
kan optreden zijn o.a. Amerikaanse eik, moeraseik,
zomerelk, wintereik, berk en beuk {Penningsfeld
1964; Neely 1973; Hackskaylo, Flnn and Vimmersted
1969; Ingestad 1958; Schönhar 1958), daarentegen
zijn soorten als Iep, es, esdoorn, els en Aigeiros populier er weinig of niet gevoelig voor (Penningsfeld
1964; Schönhar 1958). In Oostelijk Flevoland zijn bij
de voor kalkchlorose als in zekere mate gevoelig beschouwde soorten geen chlorotische verschijnselen
waargenomen, In overeenstemming met de volgens
tabel 5 aangetroffen gehalten die liggen boven de
gehalten die door Wallihan (1966) en Stone (1968)
voor Fe als gebreksniveau worden vermeld (25 è 50
mg/kg) en door Batey (1971) voor Mn (10 è 20 mg/
kg).
5

Conclusies

Het bemestingsonderzoek voor populier in Oostelijk
Flevoland heeft aangetoond dat - ongeacht de bodemchemische eigenschappen - gedurende de eerste jaren na aanplant enig stikstofgebrek optreedt.
Dit gebrek kan door N-bemestlng gedurende de eerste jaren worden opgeheven. P-, K- en Mg-gebrek
en Ca-overmaat spelen geen rol van betekenis.
Loofhoutsoorten als es, esdoorn, lep, eik en beuk
kunnen eveneens lijden aan N-gebrek, vooral op
zandgronden (<5% lutum), daarnaast soms ook op
zavelgronden. Het is echter van de houtsoort en de
omstandigheden afhankelijk of tot bemesting moet
worden overgegaan. Indien de grond licht is en weinig onkruidgroel optreedt zal N-bemesting in het
jaar van aanleg bi] iep en esdoorn reeds een positief
effect hebben. Bij es en elk Is een eventuele reactie
pas In het tweede of derde jaar na aanleg te verwachten, terwijl bij beuk het eventuele effect van Nbemesting het kleinste zal zijn. Op zwaardere gronden (12-25% lutum), met sterke veronkruidlng heeft
een bemesting in pas aangelegde cultures weinig
zin. In vijf- tot tienjarige cultures van es, esdoorn,
lep, eik en beuk op zandgronden zal bij gebleken talgebrek (vast te stellen aan bladkleur en door middel
van bladanalyse) N-bemesting wel tot goede resultaten leiden. Breedwerpige bemesting met 200 tot 400
kg kalkammonsalpeter/ha is dan aan te bevelen. Afhankelijk van de reactie van de bomen op de N-bemestlng kan deze gift één of twee Jaar daarna worden herhaald. Omdat de bemesting niet gericht is op
produktleverbetering maar op het zo snel mogelijk in
sluiting doen komen van de beplanting kan bemes-

ting als cultuurmaatregel doorgaan totdat de beplanting in sluiting Is.
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Prunus serotina, bospest

Diplomering Bosbouw en Cultuurtechnische School
- Velp Gld.
Op 24 juni 1977 werd het diploma van de Hogere
Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp uitgereikt aan 27 afgestudeerden in de afdeling Bosbouw;
aan 69 afgestudeerden in de afdeling Cultuurtechniek (van wie 26 in de B-differentiatie).
Het diploma van de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp werd uitgereikt aan 26
afgestudeerden in de afdeling Bosbouw en aan 41
afgestudeerden In de afdeling Cultuurtechniek.

Ik ben oud-Wagenlnger, 75 Jaar, heb mijn hele leven
"in de bos", zoals dat hier heet, gewerkt, als mijn eigen houtvester. Ik dacht dat mijn naam ook wel een
bosbouwachtige klank heeft. Hoe dan ook, ik zou
graag een duit in het bospest zakje willen doen.
Ik ben het er n.l. helemaal niet mee eens dat die
Prunus overal te vuur en te zwaard uitgeroeid moet
worden. Natüürlljk is dat begrijpelijk waar het gaat
om jonge aanplantingen, waarin de snel groeiende
Prunus het kostbare plantsoen zou verdringen.
Maar er zijn ook andere bossen, o.a. de mijne, n.l.
die ouder zijn en die alleen maar - vakkundig - gedund behoeven te worden. En in die omstandigheden vind ik die Prunus een zegen, ja, heus. Het is,
waar of niet, een ideaal bodembeschermer, waar
geen gras of hei onder groeit en bovendien een leverancier van prachtige, snel verterende humus. Wat is
er in die omstandigheden voor bezwaar tegen? Wortelconcurrentie misschien? Nou, ik kan niet anders
zeggen dan dat mijn bossen die ik met Prunus onderzaaid heb, dennen en Oostenrijkers, er zeer goed
bij staan en een Ideale bodemtoestand hebben. En
dan nog ai die dieren des velds, die van die bessen,
zelfs 's winters nog, genieten, vooral fazanten en
houtduiven. Tegen "besmetting" van buren met jonge aanplantingen, moet men de grenzen "schoon"
houden.
Dat is dan het lansje dat Ik voor de veelgescholden bospest wou breken.
Ir. P. A. van Schermbeek, Ermelo.
263

