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Adviesbasisgrondonderzoek bosbouw

Ter inleiding
Sedert 1949wordtaanhetBosbouwproefstationonderzoekverricht
met het doel schema'svoorbemestingsadviezenindebosbouwopbasis
vangrondonderzoek optestellen.
Enerzijdswordt bijdatonderzoek ineengroot aantal tijdeli"1'°
proefperkennagegaanhetverband,datbestaattussendegroeivan
eenhoutsoort endegroeiplaatsfactoreninhetalgemeen ende
voedingsstoffenhuishoudinginhetbijzonder. Daarbijwordt naastde
waterhuishouding vooralaandachtbesteedaandeaciditeit endegehaltenaanfosfaat,kali enstikstof.Inmiddels iskomenvastte
staan,dat deverschillende houtsoortennietalleenuiteenlopende
eisenstellenaandevochthuishouding,maar ookaandevoorziening
vanvoedingsstoffen. Allenaaldhoutsoortenhebbenin tegenstelling
tothetloofhoutbehoefteaaneenlagepH.Tussendenaaldhoutsoortenechterbestaanv/eerverschillenmetbetrekking totdepH,
bijvoorbeeld lariks endouglas.
Anderzijdsworden deresultaten, diedat proefperkenonderzoek
oplevert,nadergetoetstingroteaantallen bemestingsproefvelden
opverschillende bodemtypen. Deresultatenvandezebemestingsproefveldenvormenuiteindelijk degrondslagvoorhetbemestingsadvies.
Het spreektvanzelf,datvoordat ditbemestingsadvies volledigkan
zijnenerbehalvekalk enfosfaat ookkali,stikstof enmogelijk
magnesium inkanv/ordenbetrokkennogvele jarenzullenverlopen.
Over eendeelvanhetverrichte onderzoek zijnreedspublikatiesverschenen. Zolang hetbemestingsonderzoek inontwikkelingis
zal echter deadviesbasisregelmatig wordenaangevuld enzonodig
gecorrigeerd.

Het doelvangrondonderzoek
Grondonderzoek iseenmiddel,waarover deadviseur beschiktom
eendoelmatigbemestingsadvies tegeven.Er zijnechterveelmeer
factorendievaninvloed zijnopdeaardvandebemesting. Ineerste
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instantieis ditvooral dehoutsoort die opdebetreffendegrondzal
wordenaangeplant. Dehoutsoortenkeuzewordthoofdzakelijkbepaald
doorgroeiplaatsfactoren,welkeniet dooreengrondanalysevrorden
onderzocht,zoalshetbodemtype,de opbouwvanhetbodemprofiel,de
vochthuishouding, hetmicroklimaat e.d.Ooksprekendeaardvanhet
bosbedrijf endeeconomische omstandighedeneenwoordjemee;
Opzichzelfis dusgrondonderzoek ontoereikend.In combinatie
met plaatselijkewaarnemingen enkennis echterlevertgrondonderzoek
eenwaardevolle aanvullingvoorhetvolledigebebossings-ofbosbehandelingsadvies.
Alszodanig zalmendus debetekenisvanhetgrondonderzoek
voor debosbouwpraktijkmoetenbeschouwen. Deverkregenuitkomsten
moetennoodzakelijkgetoetstY/ordenaanhetgezondeverstand ende
ervaringvandoadviseur.
Voorlopig blijft hetgrondonderzoek indebosbouwbeperkt tot
granulaire samenstelling (facultatief),deaciditeit,hethumusgehalte enhetgehalteaantotaal-fosfaat. Ditbetekentniet,dat
bijdobemesting stikstofenkaligeenrolspelen. Hetonderzoekis
echternognietzovergevorderd, datdooreengrondanalyse devoorzieningvandobomenmet stikstof enkalikanwordengekarakteriseerd.
Ditgeldt echterwelvoorfosfaat enkalk.
Voor fosfaat enkalkzijndanookschema'svoorbemestingsadviezenopgesteld. Gezien dobeperkingenvanhetgrondonderzoek en
hetnogaandegang zijnde proefveldonderzoek,kanmenechteruitde
analysedjfersalleenaflezen,datdevoorzieningmetfosfaatof
depHvandegrond slecht ofmatig danwelgoedis.Dithoudtin,
dat ookhetbemestingsadvies nieteennauwkeurige berekeningvan
dehoeveelhedenmeststoffen tot openkele oftientallenkilogrammen
moet omvatten. Ookhieriseenindelingintrappenzoalszware,
matige,lichte ofgeenbemesting hetmeestinovereenstemmingmet
dewerkelijkheid.
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pHonkalk

Terinleiding
Voorhetvaststellenvan dehoeveelheidkalk dieeenbosgrond
nodigheeft,moetendepH,deaardendiktevan deruwehumuslaag,
hethumusgehalte envoorkleihoudendegrondenhetgehalte afslibbaar
bekendzijn.
DepHwordtbepaaldineendeelvanhetgrondmonster,waaraan
water,respectievelijkeenoplossing vankaliumchlorideis toegevoegd.
Menspreekt daaromvanpHwater enpHKCl. DepHKClligt steeds
lager dande pHELO.
Voor debosbouwwordtbijhetgrondonderzoekvoorlopig alleen
gewerktmet pHH ? 0. DepHKClwordt echter ombedrijfsorganisatorische
redenen doorhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGowasonderzoek
bijieder onderzoekmedebepaald.
Om dekalkbehoefte vast testellen,moet nietalleendeogenblikkelijke pH,dochookde optimale pHvandebetreffende houtsoort
bekendzijn. Dezeoptimale pHlooptvoor deverschillende houtsoortenuiteen.
Uithetverschilvande optimale enactuele pHkanmet behulp
vândeandere factoren— humusgehalte engehalte afslibbaar,alsmede diktevanruwe humuslaag— devereiste hoeveelheidkalkberekendworden.

Waardering van depHH^O
Bijdebetekenis dietoegekendwordtaande pHH ? 0waarden
komt oenverschil naarvorentussendeverschillende houtsoorten.
Ofschoonnogveel onderzoekmoetwordenverricht omdeoptimale pH
voor dediverse houtsoortenmetgrotenauwkeurigheid tekunnenvaststellenzijn doorhetproefperken-enbemestingsonderzoek duidelijke
aanwijzingenverkregen. Dezeaanwijzingonwordenveelal bevestigd
doorervaringenvanandere onderzoekers. Denaaldhoutsoorten zijn
acidifiel enverdragenbijna nooithoge pHwaarden (pHELO> 6.5).
Bijdouglas, lariks,groveden,fijnspar ensitkasparisvastgesteld,
datdoorantagonistischeworkingbijhoge pHwaardenkaligebrek
optreedt. Tevenskantekortaanmangaanenijzerwordenverwacht.
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Eenuitzondering opdezevrijalgemene regelvormendebasische
Zuiderzeegronden. Tussendenaaldhoutsoorten iserechter ooknog
verschil. Zoligtvoor delariks deoptimale pHH ? 0rond4»0envoor
douglas tussen4«5e n 4.8.
Ditacidifielekaraktervanhetnaaldhoutverklaart tevenshet
verschijnselv datruwezurehumusvolledig alsvoedingsbronkan
wordenbenut.Activering ervanisvoornaaldhoutbeslistnietaltijd
nodig.
Deloofhoutsoortenhebbenveelhogere optimale pHwaarden.Ook
daarbijzijntussendeloofhoutsoortenverschillenoptemerken.
Voor deAmerikaanse eikligt deoptimale pHaandelage,voor
populieraandehogekant.
Intabel 1iseenoverzichtvandewaarderingvandepHH ? 0
voor deverschillende houtsoortengegeven.

Tabel1

pHH 2 0

lariks
Pinusspec.

douglas
Abies
Picea

populier
(Aigeiros)

overig
loofhout

<3.5

laag

telaag

telaag

telaag

3.5-4.0

goed

laag

telaag

telaag

4.0-4.5

goed

matig

laag

laag

4.5-5.0

hoog

goed

matig

goed

5.0-5.5

tehoog

hoog

goed

goed

> 5-5

tehoog

tehoog

goed

goed

Ditwaarderingsschema geldtalleenvoorgrondenmet eenhumusgohaltevanmeer dan yfoofmet eenevenredige hoeveelheidafslibbaar
(+ 10%).
Bijlagerehumusgehaltenwordt opzandgrondendepHbepaling
onbetrouwbaar enkunnenvaak hogeuitkomstenwordenverkregen.De
grensvanongeschiktheidvoor naaldhoutkomtinzulkegevallen
zekerbijpHH ? 0groter dan5*0teliggen.
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Berekening vandehoeveelheid kalkmeststof
V/anneerereenzekerekalkbehoeftebestaat,danwordtde
grootte ervanberekendmetbehulpvandezogenaamdekalkfactor.
Dekalkfactor isdehoeveelheid zuurbindendebestanddelen(afgekortz.b.b.)inkg perha dienodigis om depHovereendiepte
van 10cmmet0.1teverhogen. Dekalkfactorkanookuitgedrukt
wordeninkg CaCCL ofCaO.Inhetvervolg zalechteralleensprake
zijnvandekalkfactor z.b.b.Vaniederekalkmeststof ishetpercentagez.b.b.bekend.
Dekalkfactor hangtafvanhethumusgehalteenhetgehalte
afslibbaar.Geziendeveel lagereadsorptiecapaciteit vanafslibbaar
tenopzichtevanhumus enhetgeringegehalte ervaninonze bosgrondenkanopdezandgrondenhetpercentage afslibbaarmeestal
wordenverwaarloosd.
Infiguur 1ishetverbandweergegeven,datbestaat tussen
hethumusgehalte endekalkfactor. Delagergelegenlijngeefthet
verbandaantussendekalkfactor enhetgehalteafslibbaar.
Vaakzal opbosgrondeneendekvanruwehumusvoorkomen.Er
dient danrekeningmeegehouden teworden» dateendeelvandekalkbemestingwordtgeneutraliseerd door ditdek.Hoewelnoggeen
exactegegevensbekendzijn,magwordenaangenomendat
percmnaaldhouthumus
percmheide-ofloofhouthumus

+ 100kgz.b.b./haen
+ 150kgz.b.b./ha

extramoetwordengegeven,indiendepHmoetv/ordenverhoogd.

Voorbeeld1
Ineenzandgrondmet8$humusmoetvooreendieptevan20cm
depHvan4»0op4.5 gebrachtworden.Erisgeenruwehumusaanwezig.
Berekening_1
Uitgrafiek 1lezenwe,datdekalkfactorgelijkisaan 152.
Dehoeveelheidkalk dienodigis,bedraagt?
20
152x5x -TTT =I520kgz.b.b.perha.
Vaneenkalkmeststofmet 54$z.b.b.moet derhalve ongeveer
3 tonperhawordengegeven.
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Voorbeeld2
Ineenlemige zandgrondmet9%afslibbaar en4%humusenbedektmet4 cmnaaldhouthumusmoet depHvan3*8wordenverhoogd
tot4*5* voor eenlaagvan 10cm.
Berekening 2
Uit degrafiek lezenwe,dat dekalkfactorbedraagt89+32=
= 121.Eris dusnodigs
121x7x| |+4x 100= 1247kg z.b.b./ha.
Vaneenkalkmeststofmet 49%z.b.b.moet dusongeveer 2500kg
perhagegevenworden.
Hetspreektvanzelf,datwanneerbehalvekalk ookanderemeststoffenmet zuurbindende bestanddelenwordengegeven,dezenaar
verhouding inminderinggebrachtkunnenwordenopdekalkgift.

Kalkmeststoffen
Voor depraktische toepassing indebosbouwkomenvoorlopig
alleendevolgendekalkmeststoffeninaanmerking.
1.Kalkmergel
Bitis eenvrijlangzaamwerkende,kruimeligekalkmeststof
(60%<L0.25 mm). Hetuitstrooien,datnietmet eenkunstmestverstuiverkanwordenuitgevoerd, dient tegebeurenbijdroog
weer. Inwerkenvandemeststof iswelnoodzakelijk.Kalkmergel
bestaatuit CaCO^enheeft40%z.b„b.
2.Koolzure landbouwkalk
Door degrotere fijnheid (80-100%<.0.25mm)isdewerking
vandezemeststofveel sneller.Hetuitstrooienkanplaatsvinden
meteenkunstmestverstuiver. Inwerkenvandemeststofisniet
noodzakelijk,daarzijbijgoedeverdeling overhetterreinmet
deregenin degrond dringt,,Hetpercentage z.b.b.bedraagt50«
Hethoofdbestanddeel isCaC0,#
3.Koolzure_magnesiakalk
Dehierondervallende bekendemeststoffenzijnWinterswijkse
dolomietmergel,dolokal,enz.Behalve CaCO^alshoofdbestanddeel,
komt ereenzeker percentageMg CO,invoor.Het percentagez.b.b.
looptuiteenvan40tot 54%. Defijnheidbedraagt 80-100%< 2 5 mm,

8.

zodat toediening door middel van verstuiving mogelijk is.Het is
een snel werkende meststof, die bij regelmatige verdeling over
het terreinmet de regen in de grond dringt.

Tabel 2

naam

merk

hoofdbestanddeel

1o
z.b.b.

fo

vorm

fijnheid

MgO

kalkmergel

•»

CaCO,

40

-

kruimel

60$

koolz. landbouwkalk

—

CaCO

50

—

poeder

80ffo

koolz.
magnesiakalk

emkal
-

CaCCL

53

-

ti

35

3

M

80$
100$
100$

W.W.dolomiet

40

4

H

doloka1

54

4
_—

ii

100$

Fosfaat

Terinleiding
Terbeoordeling vandefosfaattoestand inbosgrondendient
hetzogenaamdeP-totaalcijfer,dataangeeft dehoeveelheid fosfaat
inmg per 100gram.grond«,Uit onderzoek isgebleken,datbomenin
staat zijnmoeilijk oplosbarevoedingsstoffen optenemen.Hierdooris
hetgehaltevandetotalehoeveelheid fosfaatindegrond eenbetere
maatvoor defosfaatvoorziening danhetgehalteaanincitroenzuur
ofwater oplosbare fosfaat,hetzogenaamde P-citroen, respectievelijk
P-getal. Dezebeide laatstegroothedenwordenvoornamelijk inde
land-entuinbouwgebruikt.
Het totaal-fosfaatgehaltewordt onderzocht dooreengrondmonster
volledig tedestrueren.Hetfosfaat,datdaninoplossingisgegaan,
wordt colorimetrischbepaald.
Om defosfaatbehoefte tekunnenvaststellen,moetendeeisen
vandeaanteplantenhoutsoort enhetfosfaatgehaltevandegrond
bekend zijn. Deeisenvandehoutsoortenlopennogaluiteen.
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DePinussoortenhebtendelaagste"behoefte.Ookhierisechterhet
onderzoeknoginvollegang enzullengeleidelijk dewaarderingscijfersvoor defosfaattoestandverdergepreciseerdworden.

YfaarderingvandeP-totaalcijfers
Hetverband tussendefosfaattoestandvandegrond endegroei
van debomenwordtgekarakteriseerd dooreenkrommemeteenoptimaal
niveau. Datwil zeggen,datineenbepaaldfosfaattraject degroei
toeneemtmethet totaal-fosfaatgehalte,dochbovendattrajectniet
meer.Erisookgeengroeiafname.
Ditverbandisvoor dehoutsoortengelijkvormig, dochniet
gelijk.VoorPinussoortenbegint het optimale fosfaatniveaureeds
bijP-totaal +20,voor lariksbedraagt dit+40envoor douglas
+ 50.
Intabel3is dewaardering vanhetP-totaal voordeverschillende
houtsoortenaangegeven.

Tabel3

P-totaal

Pinus

lariks

< 10

laag

10-20

douglas
Abies
Picea

loofhout

zeerlaag

zeerlaag

zeerlaag

matig

laag

zeerlaag

zeerlaag

20-30

goed

matig

laag

laag

30-40

goed

matig

matig

matig

40-50

goed

goed

goed

matig

:>-50

goed

goed

goed

goed

Berekening vandohoeveelheidfosfaatmeststof
Theoretisch zoudefosfaatbcmestingzogrootmoetenzijn,dat
de optimalefosfaattoestandwordtbereikt.Ditisechterinverband
met dovaak dannoodzakelijk zwaregiftennietpraktisch.Bovendien
is deverplaatsing vanhetfosfaatindegrondzolangzaam, datgedurende tientallen jareneenongelijkeverdeling indiepte inde
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"bovenste20cmzichhandhavenkan.Ditleidt ertoe,dat dereactie
vanhetbosnietinovereenstemming behoeft tezijnmet dezwaarte
vandefosfaatgift,wanneer dezeboveneenzekerniveauligt.
Hetheeft daarom geenzindegroottevandebemesting nauwkeurig teberekenen. Beter ishetbijdeadvisering hetvolgende
schema toetepassen.Debemestingsbehoefteisuitgedruktinkg
P205/ha.

Tabel4

Hoeveelhei dtoetedienenPpOR inkg/havoor
P-totaal
grondonderzoek

Pinus

lariks

loofhout

douglas
Abies
Picea

<L10

250- 125

5OO

500

10-20

125-0

5OO-25O

5OO-250

500

250-125

25O-125

5OO-250

30-40

0
0

125-0

125-0

25O-125

40- 50

0

0

0

125-0

> 50

0

0

0

0

20-30

-

Ditschemageldt echteralleenvoorgrondenmet eenhumusgehalte
van tenminste 3%. Bijlagere humusgehalten— stuifzanden— gelden
geheel andere bemestingsnormen,waarvoor deschema'snognietzijn
uitgewerkt. Opdezegrondenmoet,indieneenzekerefosfaatbehoefte
bestaat,voorlopig alleenzeer lichtword.enbemost. Ditbetekent,
dat degiftmaximaal 70kg PpOj.perhazalbedragen.

Fosfaatmeststoffen
Bijdefosfaatmeststoffen,dievoor toepassing indebosbouwin
aanmerkingkomen,moet onderscheidwordengemaakt tussendevoorraadsmeststoffen endeactivoringsmeststoffcn. Deeerste dienenvoorde
verhogingvan defosfaatvoorraadindegrond, deanderehebbentot
doel degroei vanhetbosplantsoen opminder fosfaatarme gronden
metkleine giftensnel teverbeteren. Voorraadsmeststoffen zijn
Thomasslakkenmeol,dubbelkalkfosfaat ennatuurlijk fosfaat.Activeringsmeststoffen zijnsuperfosfaat enfosfaatammonsalpeter.
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1. Thomasslakkenmeel
Deze poedervormigemeststof bevat 14- 18$PpO_ en30%z.b.b.
Boordegrote fijnheid zeergeschikt omdoormiddelvanverstuivingin ouderhostoetepassen. Dringtmat deregenindegrond.
Inwerkenis derhalve nietnoodzakelijk.
2. Dubbel
Jcalkfosfaat
Bekend onder denaarnPertiphos.Werktsnel opzuregronden?
dochlangzamer dansuperfosfaat.Bevat40%Po^ce n reageert
neutraal. Defijnheidis90%, zodat toepassing doorverstuiving
mogelijk is.Deervaringmet dezemeststof indebosbouwisnog
gering.
3.Natuurlijk fosfaat
Bekend alsAlgiersfosfaate.d.Werkt langzaam, dochopzeer
zuregrondenbetrekkelijk snel.Zeergeschiktvoor toepassing in
debosbouw.Bevat 25-35%Pp^c? reageert neutraal totzwak
basisch. Iszeerfijnendaardoor zeergoed toepasbaar bijverstuiving. Inwerkenisnietnoodzakelijk.
4. Superfosfaat
Nietgeschiktvoorvoorraadsbemestingen. Opnietzuregronden
snellewerking. Tervoorkoming vanverbranding alleenuitstrooien
inkorrelvorm.Kantoegepastv/ordenmetkleinegiftenopniet
fosfaatarmeminder zuregronden,waar degroei vanjongbosmoet
wordenverbeterd.Bevat 17-20%P^O^enreageertneutraal.
25
5. Fosfaatammonsalpeter
Nietgeschiktvoorvoorraadsbemosting.Kandoelmatigworden
toegepast,daarwaarbehalve tekortaanfosfaat ookeentekort
aanstikstofheerst,zoalsbijvoorbeeldinvele heidebebossingen
metfijnspar.Alleentoedieneninkleine hoeveelhedeninhetvoorjaartijdensvochtigeweersomstandigheden. Bevat 20%PpOcen
20%N enheeft eenkorrelvorm.
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Tabel5

naam

hoofdbestanddeel

Thomasslakkenmeel

diverse fosfaten

14 - 18

Dubbelkalkfosfaat

CaïïPO

40

Natuurlijk
fosfaat

fluoorapatiet

25 -35

Ca

zwak basisch

Superfosfaat

Ca (H 2 P0 4 ) 2

17 - 20

CaSO .2H20
gips

neutraal

Fosfaatammonsalpeter

CaHPO,

18 - 20

20%N

neutraal

4

i° P 2°5

nevenbestanddelen

invloed oppH

Ca;Mg en
sporenel.

30%z.b.b.

neutraal

Stikstof

Niettegenstaande hetbetrekkelijk veelvoorkomenvanstikstofgebrek indebosbouwisnoggeenmethodegevonden omdit doorgrondanalyseaantetonen.Welkaneenanalysevan denaalden ofbladeren
met succesv/ordentoegepast.
Stikstofgebrekkomt alsprimaire oorzaakvanslechtegroei
nagenoeg alleenvoorin jonge,nietgesloten culturen,Sndit dan
nogslechts bijhoutsoorten dieeenzekere stikstofbehoeftehebben.
Hetzijnhoofdzakelijk deheidsbebossingenmetmeer stikstofbehoeftig naaldhout,zoalsfijnspar,sitkaspar,douglas,etc.,waar
ondanksintensieve voorbereiding vandegrond,enkele jarennade
aanleg ditstikstofgebrek zichvaak openbaart. Desymptomenzijn
slechtegroei enkleine lichtgeelgroene totgelenaalden.
Voor enkele jarenoude,nietgeslotenfijnsparculturenmet
symptomenvanstikstofgebrek iseenbemestingsschemauitgewerkt.
Ditgeldt dusalleenvoor dezehoutsoort.
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Wordt opgrondvandebosbouwkundige gegevens endelichte
groengelekleurvandenaaldenvandefijnspar stikstofgebrekinde
jonge cultuurwaarschijnlijkgeacht,dankan degroeiv/ordenverbeterd dooreenbemestingvan+60kg zuivere stikstofperha.Dit
is dusongeveer 300kgkalkammonsalpeter. Bestaat debodemflora
uit heide dankanzondermeergestrooidworden.Is degrondverwilderdmetgrassen,danisplaggenzekergewenst.
Eengrondonderzoek isechter steedsnoodzakelijk,daarstikstofbemesting opfosfaatarmegrondgeenofweinig effectsorteert,
wanneer niettegelijkertijdfosfaatwordt toegediend.
Voor defosfaatbemesting dient heteerdergegevenschemaals
leidraad.
Bijgeringe fosfaatbehoeftekanfosfaatammonsalpeter worden
gegeven.
Destikstofbemestingmoet inhetvoorjaar tijdens vochtige
weersomstandighedenwordenuitgevoerd.
Voor deoverige houtsoortenzijngeengegevensbetreffende
stikstofbemesting beschikbaar.

Stikstofmeststoffen
Vandebestaande stikstofmeststoffenkomenervoor toepassing
indebosbouw slechts tweeinaanmerking enwel kalkammonsalpeter
enfosfaatammonsalpeter.Zwavelzure ammoniak enkalkstikstof zijn
voor zuregrondenongeschikt.
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