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GRONDBEWERKINGS- EN ZAAIMETHODEN BIJ D E AANLEG
VAN GROVEDENNENBOS »)
[232.216: 232.323.1 Pinus silvestris)
door
C. P. VAN GOOR, K. JAGER en P. H. M. TROMP

Het aanleggen van grovedennenopstanden door zaaien kan in overweging
worden genomen, indien geen gevaar bestaat voor een snelle verwildering van
de grond of ernstige schade door wild. Bij de aanleg door middel van zaaien
worden de werkzaamheden gesplitst in: het bewerken van de grond en het
zaaien. Voor het bewerken van de grond zijn er, gezien de verschillende
werktuigen die daarvoor beschikbaar staan, de volgende mogelijkheden:
— volle grondbewerking, door middel van ploegen, gevolgd door schijfeggen;
— strooksgewijze grondbewerking, met behulp van de bosploeg;
— pleksgewijze grondbewerking, met behulp van de Zweedse „Kulla".
Het zaaien kan eveneens op verschillende manieren worden gedaan, hetgeen enerzijds verband houdt met houtteeltkundige inzichten, anderzijds met
de wens minder zaad te gebruiken. Deze laatste wens wordt gemotiveerd
door de hoge prijs van het grovedennenzaad en door de kosten, die betrekking hebben op het onderhoud — zuivering en dunning — van de jonge
aanplant.

Volle grondbewerking

Zaaien met zaaikoker

*) Een proef, genomen in samenwerking met de Koninklijke Nederfandsche Heidemaatschappij, op het landgoed „Het Elspeterbos", een bosbezit van de familie Van
Beuningen.

146

De volgende zaaimethoden zijn uit de praktijk bekend:
— breedwerpig zaaien met de hand;
— rij- of strooksgewijs zaaien met de zaaimachine, respectievelijk met de
hand;
— pleksgewijs zaaien met de zaaikoker.
De praktijkervaringen bij het zaaien met behulp van het Zweedse kokertje,
waarbij een klein aantal zaden — 7, 14 of 21 stuks — pleksgewijze in de
open voor van de bosploeg of in de door de „Kulla" verkregen open zaaiplaats werden uitgestrooid, waren minder goed. De ongunstige resultaten
van deze zaaimethode, die juist uit economisch oogpunt voordelen heeft,
vormden de aanleiding om een uitgebreide proef te nemen. Hierbij werden
naast eerdergenoemde grondbewerkings- en zaaimethoden bovendien verschillende manieren van inwerken van het zaad vergeleken. Bij deze proef,
die met drie herhalingen is opgezet, zijn de in tabel 1 opgenomen vijftien
objecten te onderscheiden.
Tabel 1. Overzicht van grondbewerkings- en zaaimethoden.
1. volle grondbewerking
door middel van ploegen, gevolgd door
schijfeggen
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. strooksgewijze grondbewerking met behulp
van de bosploeg
7. idem
8. idem
9. idem
10. idem
11. pleksgewijze grondbewerking met behulp
van de Kulla
12. idem
13. idem

14. idem
15. idem

breedwerpig zaaien met de
hand

inslepen met berkentakken

rijgewijs zaaien met de
zaaimachine
pleksgewijs zaaien met de
zaaikoker
idem
idem

inwerken door aanaardertjes van de machine
niet ingewerkt

rijgewijs zaaien met de
zaaimachine
strooksgewijs zaaien met de
hand
pleksgewijs zaaien met de
zaaikoker
idem
idem
pleksgewijs zaaien met de
zaaikoker (direct na dc
bewerking)
idem
grond aantrappen en vervolgens zaaien met de
zaaikoker (direct na de
bewerking)
pleksgewijs zaaien met de
zaaikoker (drie wéken na
de bewerking)
idem

aantrappen met de voet
aantrappen en vervolgens
licht overzanden met de
voet
inwerken door aanaardertjes van de machine
licht overzanden met hark
niet ingewerkt
aantrappen met de voet
aantrappen en vervolgens
licht overzanden met de
voet
niet ingewerkt
aantrappen met de voet
niet ingewerkt=

niet ingewerkt
aantrappen met de voet

Ter verduidelijking nog enkele andere gegevens omtrent de uitvoering van
de proef.
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Strooksgewijze grondbewerking met bosploeg

— De data van de handelingen
Grondbewerking:
19 maart 1963
2 0 / 2 1 maart 1963
27 maart 1963
Zaaien:
20 maart 1963
17 april 1963

Kulla-bewerking;
bosploeg-bewerking;
volle grondbewerking;
objecten 11, 12 en 13;
overige objecten.

Dat er verschil is gemaakt in de zaaidata van de met de „Kulla" bewerkte
objecten, namelijk direct na de bewerking (20 maart) en vier weken later
(17 april) vindt zijn aanleiding in de vraag of het van belang is voor het ontkiemen van het zaad, dat het in losse rulle grond terecht komt of in een bezakte bodem. De grond is dadelijk na de bewerking met de „Kulla" in de
open plekken zeer rul.
— Details van de grondbewerking
volle grondbewerking: diepte van het ploegen: 25 a 30 cm;
bosploeg-bewerking : onderlinge afstand van de voren: 1,15 m;
Kulla-bewerking
: onderlinge afstand van de rijen: 1,00 m;
afstand in de rij: 1,30 m.
— Hoeveelheden gebruikt zaad
breedwerpig zaaien : 4 a 4,5 kg/ha;
strooksgewijs zaaien : in de bosploegvoor: 4 a 4,5 kg/ha;
rijgewijs zaaien
: 25 zaden/m (2 kg/ha);
pleksgewijs zaaien
: 30 zaden/plek (1,5—2 kg/ha).
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In het najaar van 1963 zijn alle zaailingen per veldje geteld. Deze telling
is in 1964 niet herhaald, in verband met de alles overheersende schade van
herten, wilde zwijnen en klein wild.
In tabel 2 is het gemiddelde aantal planten per veldje, per ha en per kg
uitgestrooid zaad — aanwezig in het najaar van 1963 — vermeld.
Tabel 2. Aantal zaailingen van groveden bij de verschillende grondbewerkings- en
zaaimethoden.
Behandeling

. gemiddeld aantal zaailingen
per veldje

per ha

per kg

volle grondbewerking
breedwerpig zaaien met de hand
rijgewijs zaaien met machine
pleksgewijs zaaien met zaaikoker
idem en zaad aantrappen
idem en zaad aantrappen en overzanden

2.175
346
254
665
619

64.815
10.311
7.569
19.817
18.446

14.403
4.124
3.784
9.908
9.223

bosploeg
rijgewijs zaaien met machine
strooksgewijs zaaien met de hand
pleksgewijs zaaien met zaalkoker
idem en zaad aantrappen
idem en zaad aantrappen en overzanden

224
2.480
216
505
763

6.675
73.904
6.437
15.049
22.737

2.670
16.423
. 3.218
7.524
11.368

308
638

9.178
19.012

4.589
9.506
4.202
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8.404

259
668

7.718
19.906

„Kutla"
pleksgewijs zaaien met zaaikoker direct
idem en zaad aantrappen
grond aantrappen en zaaien met zaaikoker
pleksgewijs zaaien met zaaikoker, drie
weken na bewerking
idem en zaad aantrappen

3.859
9.953

Uit deze tabel blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de in de proef
opgenomen combinaties van grondbewerkings- en zaaimethoden. Statistische
bewerking van de verzamelde gegevens toont aan dat er geen significant
effect van de grondbewerkingsmethoden aanwezig is, doch wel van de bezaaiingsmethoden.
Het grootste aantal planten per kg zaad wordt verkregen door volle,
respectievelijk strooksgewijze bezaaiing met de hand en overzanden, zowel bij
volle als bij strooksgewijze grondbewerking. Het verschil tussen deze methoden is niet significant. Het resultaat van bezaaiing met zaaimachine is veel
minder en kan gerekend worden tot de minst effectieve methoden. Het resultaat van zaaien met de zaaikoker wordt duidelijk beïnvloed door het al dan
niet aantrappen van het zaad. Door het aantrappen van het zaad worden
140% meer planten verkregen dan zonder aantrappen. Zaaien met zaaikoker
zonder aantrappen geeft even slechte resultaten als zaaien met zaaimachine.
Het laten bezakken van de grond of de grond aantrappen voor het zaaien
heeft geen effect. Het overzanden met de voet schijnt een hoger aantal planten
te geven, doch het resultaat is klein en niet significant.
De resultaten van de hier beschreven proef kunnen vanuit twee gezichtspunten worden beoordeeld. In de eerste plaats kan als eis gesteld worden een
zo groot mogelijk aantal planten per kg zaad en ook per ha, teneinde zo snel

149

Pleksgewijze grondbewerking met Kulla

mogelijk een sluiting te verkrijgen. Dit kan dan het meest doelmatig verwezenlijkt worden door volle of strooksgewijze grondbewerking, gecombineerd
met volle of strooksgewijze bezaaiing en overzanden. Daarna volgt dan. de
pleksgewijze bezaaiing met het zaaikokertje en aantrappen van het zaad. De
overige methoden geven het minste aantal planten.
In de tweede plaats kan uitgegaan worden van de eis dat niet alleen zoveel
mogelijk planten per ha aanwezig zijn, doch tevens dat deze zodanig verspreid
zijn dat kostbare zuiveringen tot een minimum zijn beperkt. Dit wordt bereikt
door pleksgewijze bezaaiing met een onderlinge afstand van de zaaiplekken
van tenminste 1,50 m. Van de planten op de zaaiplek zal de sterkste overheersen en de beheerder kan volstaan met een eenmalige zuivering in een
goed begaanbaar terrein waarbij de onderlinge strijd beslecht wordt door de
grootste boom vrij te stellen. In dat geval verdient pleksgewijze bezaaiing in
een verband van bijvoorbeeld 1,50 x 1,50 m en aantrappen van het zaad de
voorkeur. Deze methode van zaaien kan bij alle grondbewerkingsmethoden,
ook die met de „Kulla", met succes worden uitgevoerd. De methode is goedkoop, gemakkelijk en brengt geen kostbare zuiveringen met zich mee.
Het ligt in de bedoeling het onderzoek van het zaaien met de zaaikoker
voort te zetten, teneinde de techniek te ontwikkelen en vast te stellen onder
welke omstandigheden zij niet en wel kan worden toegepast. Voorlopig kan
toepassing alleen worden aanbevolen op niet verwilderende terreinen waar
het optreden van ernstige wildschade niet voorkomt.

