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Têru^Wik_over_het_2aar_1982
Aankoopveenprodukten
Hetjaar 1982
raag
wordengezienalseenjaarwaarinhetaanbodvanveenprodukten
ruimgenoemdmagworden.Alsgevolgvansomstijdelijkeschaarste invoorgaande
jarennamhetaantalbedrijven,datmeendebroodtezienindehandelmetveen,
toe.Eenruimer aanbodvanveenproduktenheeftalsregelinvloedopdeprijsontwikkeling vanpotgronden.Menzoudustevredenmoetenzijnmetditruimere
aanbod,warehetnietdatenkelenegatieveopmerkingengemaaktkunnenworden.
Zoismennietaltijdmeergeïnformeerd omtrentdeherkomstvanhetmateriaal
endewinningsmethode.Ditkantotgevolghebbendatopzichgoedogendeveenproduktenafkomstig blijkentezijnvanvelden,waarvoorheenakkerbouwheeft
plaatsgevondenofandersvaninverveninggenomenweilanden.Dealgemeengehanteerdeveronderstelling,dathoogveenprodukten ziektevrijzijn,kanin
dergelijkegevallenzekernietopgaan.Daarbijkomt,datdeverkopersvan
dezeveenproduktenmeestalonvoldoende kennishebbenvantuinbouwenpotgrond
enhierdoor aanbepaaldehygiënische zakenvoorbijgaan.Demogelijkenadelige
gevolgen zulleneerstbijdekweker ,dustelaat,zichtbaarzijn.
Demeestveiligeweg isveentebetrekkenvanleveranciers,diegoeddoordrongen zijnvanhetbelang,datgehechtwordtaanziekte-enonkruidvrije
veenproduktenmet inachtnemingdaarbijvandefysischeaspecten.
Kwaliteittomateplantenseizoen'82/'83

fc, N**

Datdefysischegesteldheid vanpotgronden eenbelangrijke invloedheeftopde
groei
vanplanten isdezewjjitergebleken.Verscheideneplantenkwekersbrachten
groeivan
opgekweekte tomate^ïalveeTrr-~wâarvandeontwikkeling tewensenoverbeoordeling
naarhetProefstation".'Degroeiwasongelijkende
-liet,ter
koppenwarenzodanig lichtvankleur,dataanéénofandergebrekmoestworden
gedacht.Chemischonderzoek toondeechteraan,dathoofd-enspoorelementenin
voldoendetotruimemateaanwezigwaren.Deoorzaakdiendedanookelderste
wordengezocht.Wataandeperspottenopvielwasdatdezeharden"glad"waren.
Dewortelontwikkeling wasmatig,waarbijdemeestewortelszichaandebuitenzijdevandeperspottenbevonden.Gewoonlijkduidtditopeentekortaanzuurstofindepot,watopzichweereengevolg kanzijnvantevastpersenofvan
hetgebruikvanpotgrond,waaraano.a.teweinig turfstrooiselwastoegevoegd.
Nuwetenwedatvooralindegroenteteeltsector degebruiktepotgrondentegenwoordigmeerafgestemd zijnopdeverwerkingsapparatuur danophettekweken
produkt.Daarbijwordendepotgrondendikwijlstegeneenscherpeprijsgeleverd
wellichtalsgevolgvanhetgebruikvanfysischwatmindereveensoorten.
Problemenalsbovengeschetstzijndaneerderteverwachten.Methetkortgeleden
ingevoerd fysischonderzoekhooptdeR.H.P.tijdigaantekunnengevenwanneer
bepaaldemengselsnietmeeraangewenstefysischeeisenvoldoen.
Anjersinveensubstraat
Eenontwikkelingdievoorpotgrondbedrijvenmogelijkperspectief kanbieden,
isdeteeltvananjersintablettenmetveen.Dezemaniervantelenkwamin
hetbeginvandejaren '70indebelangstelling.Zwarebesmettingvandekasgrondmetvaatziektenoodzaaktedetelersovertegaanopditsysteem.
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Beregenenmetbesmetoppervlaktewater gafhelaasnaverloopvantijdtocho
ook indebassinsmetveenwegvaldoorvaatziekte.Deverwachteuitbreiding
vandeteeltvananjersinveenbleefhierdoor achterwege.Detotaleoppervlakte liepzelfsterug.Thansechter,metdeaanlegvan regenwaterbassins
ofdeplaatsingvanosmoseapparatuur,valtvanuitdepraktijk eenhernieuwde
belangstelling teconstaterenomanjerstegaantelenintablettenmet
venigemengsels.Werd inhetverledengeteeld inpuurturfstrooiselofveenmosveen,echtervolgensdevakpersisernueenvoorkeurvooreenmengsel
van60%turfstrooisel,20%kleien20%stalmest.
Voorafmoetditmengseldanwordengestoomd.Indepraktijkwerdgeconstateerd,
datomwillevandeprijsdeturfstrooiselisvervangendoor tuinturfvan
matigekwaliteit.Onsinziensisditeenverkeerdeontwikkelingdaarhet
mengselvooralfysischtewensenoverlaat.Ditkandegroeivandeanjersop
langeretermijnnadeligbeïnvloeden.Krijgtmenalspotgrondfabrikantde
vraageensubstraatteleverenvoordeteeltvananjers,danmoetdevoorkeuruitgaannaarpuurwitveenofanderseenmengselvanturfstrooiselmet
watklei.Geziendeervaringenuithetverledenendehuidigekennislijkt
onsditeenverantwoordadvies.
Boomschors
Werd totvoorenigetijdnogveelvuldigoverboomschorsgesprokenengeschreven,nulijkthetwatrustiger tezijngewordenrondditprodukt.Ookopde
kwekerijen-blijktdebelangstellingvoorditmateriaalwatafgenomentezijn.
Warenervoorheenkwekers,diepotgrondengebruiktenmetsomswel50%boomschors,
momenteelzalinveelgevallen 25%boomschorshetmaximum zijn.Vanwaardeze
teruggang inhetgebruikvanditprodukt?Debelangrijksteoorzaak isons
inziensdegroteverscheidenheid,zowelchemischalsstructureel,vande
partijen schorswelkenudoordehandelwordenaangeboden.Wasdeboomschors
inhetbeginvrijuniformvankwaliteit (afkomstigvanéénfabriekenaltijd
gecomposteerdmetureum),nuisdeverscheidenheid aanzienlijkgroter.Welof
nietmetureumgecomposteerd,tegrofoftefijn,partijenwaarintevens
slibafvalwasverwerkt,onvollediggecomposteerdeboomschorswelkeophet
potgrondbedrijf weer sterkgingbroeien,aldezezakenmakenhetgebruik
vanboomschors inpotgrondminderbetrouwbaar.
Toepassingvangecomposteerdeboomschorsinpotgrond kanongetwijfeldeen
aantalgunstigeeffectenhebben.Wilmenhiervanprofiteren,danzalsteeds
eenvrijkonstantproduktmoetenwordenverwerkt.Alleendankomtmentijdens
deteeltnietvooronverwachtechemischeen/offysischeverrassingentestaan.
Verpaktepotgronden
Declausule"Defabrikantvandezepotgrond isaangeslotenbijdeRegeling
Handelspotgronden vandeProefstationsAalsmeer,BoskoopenNaaldwijk (R.H.P.).
Hijstaatervoor in,datdepotgrondsamenstelling voldoetaandenormendie
doorgenoemdeProefstationszijnopgesteld"zalopdeverpakking vanmenig
merkverpaktepotgrondvoorkomen.Deinhoudzoudanvoor 60%uittuinturf
envoor 40%uitturfstrooiselmoetenbestaan.Daarbijbehoortdepotgrondaan
vastgesteldechemischenormentevoldoen.Bijonderzoekblijktditlaatste
meestalinordetezijn.PH,zoutenvoedingstoestand voldoenindemeeste
gevallenaandegesteldeeisen.Anderswordthetwanneerdeverhoudingvande
samenstellendeveencomponentenwordtonderzocht.
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Totvoor kortberustteditonderzoekopvisuelewaarnemingen.Visueelkon
desamenstellingvrijgoedworden ingeschat.Velemalenwerdgeconstateerd
datdesamenstelling nogalafweekvandeR.H.P.receptuur.Vooralturfstrooiselwerd spaarzaamtoegevoegdendekwaliteitvandegebruiktetuinturf
liettewensenover.Ditvormdedandikwijlseendiscussiepunt tussenR.H.P.
endepotgrondsamensteller,hetgeenvaak leiddetotkwaliteitsverbetering.
Door scherpeconcurrentiemetprijzenzaktehetkwaliteitspeildandikwijls
naverloopvantijdweer terugnaareenbedenkelijkniveau.
Datditnietopallepotgrond inpakkendebedrijvenbetrekkingheeftspreekt
vanzelf.Altijd zijnerbedrijvenwaardekwaliteitvandepotgrondveel
aandachtkrijgtendieonderalleomstandigheden trachteneengoedprodukt
intepakken.Echtergedwongendoor lageprijzenwordtkwalitatiefbezien
weleenseenstapteruggedaan.EengangvanzakenwelkezekerdoordeR.H.P.
wordtbetreurd.Metdeinvoeringvanhetfysischonderzoekwordtgetracht
ditafglijden inkwaliteittestoppenenzomogelijk alleverpakteR.H.P.
potgrondenweeropeenaanvaardbaar niveautebrengen.Inhetvoorgaande
R.H.P.verslag isuitgebreid ingegaanophetfysischonderzoek,zodateen
iederweetwatdevoorwaardenenwatdekonsequentieskunnenzijn.
Champignonmest
Dedoordetuinbouwreedsjarengebruiktechampignonmestwordtvaakaangekocht
viaeenpotgrondbedrijf.Alofnietgemengdmetveenwordthetgebruiktals
organischbodemverbeterendmiddel.Hetmateriaal isgoed teverwerkenenhet
effectopdeplantengroei isdikwijlspositief.Hetafgelopenseizoenechter
heefthetdoorwerkenvanchampignonmest inkasgrondbijtomatentelersvoor
groteproblemengezorgd.Naverloopvanenigetijdvertoondendetomatengewassen
ernstigegroeistoornissen.Debladontwikkeling wasabnormaalendevruchtontwikkeling lietveeltewensenover.Degroeiafwijkingendedenhetmeestaan
groeistofschadedenken.Doorflinkwater tegevenkonmendeplantensoms
weeraandegroeikrijgen,maarfinanciëleschadewerd zondermeergeleden.
Eenonderzoekcommissie meendenaverloopvantijdtemogenconcluderen,dat
hetgebruikvaneenbepaaldonkruidbestrijdingsmiddel ingraangewassende
oorzaak zouzijn.Echtereendefinitieveuitspraakwerdenisnognietgedaan.
Intussenmoethetgebruikvanchampignonmestspeciaalvoordeteeltvantomaten
veiligheidshalvenogsteedswordenontradenenzullenanderematerialen,zoals
b.v.stalmestmoetenwordengebruikt.Bijandereculturesdantomatenwerd,
zoveronsbekend,geenschadeondervondenenzouchampignonmestdanooknogsteeds
toepasbaarzijn.
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PotgrondonderzoekophetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeer
a.BemestingsproevenmetSaintpaulia
IndepraktijkwordenmoeilijkhedenbijdeteeltvanSaintpauliaondervonden,diesomsaaneentehogezoutconcentratie,somsaaneentelage
pHwordengeweten.Ommeer inzichtindezeproblematiek teverkrijgen
werdendevolgendeproevenuitgevoerd.
Kalktraggengroef
Dekalkgiftenwaren0,1,5,3,0,4,5en6,0gCaC03per litersubstraat
(40% turfstrooiselen60%tuinturf);deovereenkomstigepH-waardenwaren
inhetbeginresp.3,4,4,1,4,8,5,3en5,8aanheteindresp.3,4,3,8,4,1,
4,5en5,2.InTabel1staaneenaantalplantkenmerkenweergegeven.
Tabel1.Saintpaulia.Enigeplantkenmerken aanheteindevandeproef.
gCaC03per liter
1,5
3,0
Standcijfer
Plantdiameter incm
Bloemenperplant
Bloemstelenperplant
Lengtebloemsteelincm

4,7
19,1
19,4
3,6
6,6

7,1
23,8
26,0
3,7
8,7

7,4
23,5
26,6
3,8
8,6

4,5

6,0

7,8
25,2
30,2
4,3
9,3

7,8
25,3
31,2
4,2
8,7

Eenverhogingvandekalkgiftvan0tot1,5gper litergafinhetalgemeen
eenzeeraanzienlijkeverbetering;eenverdereverhoging tot4,5gperliter
gafmeestalnogweleenverbeteringmaar inveelminderemate;eenverhoging
tot6,0gperliterhadgéénofzelfseennadeligeffect.Opgrondvandeze
proefresultatendientvooreenpotgrondvoorSaintpauliaeenkalkgiftvan
4,5 tot6gCaC03perliter tewordengeadviseerd.
Pr
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Eenproefwerd ingezetmetdevolgendevoorraadbemestingsgiften:0,3,0,6,
0,9,1,2en1,5gPG-mixper liter.Hetoverbemestenbegonresp.2,4,6,8en
10wekennahetoppotten.Deoverbemesting gebeurdetweewekelijksmeteen
oplossingvan1g17+6+18per liter.Hetsubstraatwas60%tuinturf+40%
turfstrooisel;per litervanditsubstraatwas5gDolokaldoorgemengd.De
proefresultaten zijninTabel2samengevat.
Tabel2.Saintpaulia.Enigeplantkenmerkenaanheteindevandeproef.
gPG-mixperliter

Standcijfer
Gem.plantdiameter incm
Bloemstelenperplant
Lengtebloemsteelincm

0,3

0,65

7,0
5,8
4,3
8,6

7,0
27,1
5,0
9,3

0,9
7,3
26,8
4,8
9,1

1,2
7,3
27,7
4,8
9,3

1,5
7,3
26,9
4,5
9,0
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HetstanâcijferwasbijdedriehoogstePG-mix-giftenhogerdanbijdebeide
laagstegiften;tussendedriehoogstegiftenwasgeenverschil,evenmin
alstussendetweelaagste.Deplantdiameter reageerdegunstigopdePG-mix,
hetoptimum lagbij1,2per liter.EengunstigeffectvanPG-mixvertoonde
ookhetaantalbloemstelen;hetoptimum lagbij0,6gper liter.DebloemsteellengtewerdeveneensgunstigbeïnvloeddoordePG-mix;debestegift
lagtussen0,6en1,2gper liter.Opgrondvandezeresultatenzouvoor
eenSaintpauliapotgrond eenvoorraadbemesting van0,9 tot1,2gPG-mixper
literkunnenwordengeadviseerd,mitsmethetbijmestenongeveerzesweken
nahetoppottenwordtbegonnen.
b.Voorraadbemestingsproef bijtweeSaintpaulia-rassen
Doelenogzet
HetdoelvandeproefwasdeinvloedvandevoorraadbemestingsgiftopdeontwikkelingvanSaintpaulianategaan.Devoorraadbemestingsgiftenwaren:
0,5,1,0,1,5,2,0en2,5gmengmeststof 16+ 10+20per literpotgrond.
Depotgrond bestond uit60%tuinturfen40%turfstrooisel;per literwerd
toegevoegd 8gDolokal,250gSporumixPGen25gFe138.
Deproefwerdbijtweerassenuitgevoerd,nl.bij 'FischerBalletEva'en
bij 'RhapsodieType 26'.
Deobjectenmetdedrielaagstevoorraadbemestingenwerdenresp.na2,6en9
weken-endaarnavervolgensomdetweeweken-meteenoplossingvan1gram
mengmeststof 1 7 + 6 + 1 8 per literoverbemest (50ml/potper keer).Deproef
begonop7/7eneindigdeop16/10.
Resultaten
DeresultatenaanheteindevandeproefstaanvoorbeiderasseninTabel1
weergegeven.
Tabel1.Saintpaulia.Resultaten aanheteindevandeproefbijtwee
cultivarsmetdiverseconcentratiesvoorraadbemesting.
Voorraadbemesting g/l
0,5
1,0
1,5
2,0

2,5

'FischerBalletEva'
Standcijfer
5,3
5,4
5,8
5,1
5,3
Aantalbloemenenknoppen 48,1
47,8
50,0
46,9
48,1
perplant
Aantalbloemtakkenper
plant
6,4
6,7
6,7
6,5
6,3
Plantdiameter (cm)
26,5
26,3
27,1
26,9
26,7
'RhapsodieType26'
Standcijfer
6,5
6,7
6,0
6,4
5,1
Aantalbloemenenknoppen 58,3
60,1
56,7
58,3
51,4
perplant
Aantalbloemtakkenper
8,5
8,7
8,7
8,8
8,4
plant
Plantdiameter (cm)
28,0
28,2
27,7
27,9
28,6
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Ofschoondeverschillenaanheteindevandeproefnietzogrootmeer
warenalsinhetbegin,washeteffectvandevoorraadbemestingsgiftnog
duidelijkwaarneembaar.Afgemetenaanhetstandcijferendeandereplantkenmerkenwas1,5gper 1voor 'FischerBalletEva'optimaal.
Bij 'RhapsodieType26'was,afgemetenaanstandcijfer enaantalbloemenen
zichtbare knoppenperplant,eenvoorraadbemestingsgiftvan1,0gper 1optimaal.
Detweeanderekenmerkenvertoondenbijditrasgeenduidelijke lijninhun
reactieopdevoorraadbemesting.
Tijdensdeproefwerden insamenwerking meteenaantalkwekersregelmatig
rangordecijfersgegeven.Opgrondhiervankanwordengezegd,datdeongunstige
reactieopdehogevoorraadbemestingsgiftenbij 'RhapsodieType26'veel
duidelijker aandedagtraddanbij 'FischerBalletEva'.Bijheteersteras
kwam2,5gper litergedurendedeeerstetienwekenvandeproefsteedsals
slechtstenaarvoren.Zoalsgezegdwerdendeverschillen tussendevoorraadbemestingsgiftentegenheteindevandeproefsteedsgeringer,zodathet
ooksteedsmoeilijkerwerddeobjectennaarrangorde intedelen.
Conclusie
Rekeninghoudendmetdeeisenvandemeerzoutgevoeligerassen,zoals
'RhapsodieType26',kanopgrondvanbovenstaandeproefresultateneenvoorraadbemestingsgiftvan1,0grammengmeststof,zoalsPG-mixof 1 6 + 1 0 + 2 0 ,
per literpotgrondwordengeadviseerd.
c.Proefmetnaaldhoutschorssubstraten bijSaintpaulia
Doel_enogzet
Hetdoelvandeproefwasdegeschiktheidvannaaldhoutschors (ns)alssubstraatbestanddeelbijSaintpaulianategaan.
Deproefsubstratenwarenalsvolgt:
1.
2.
3.
4.
5.

60%tuinturf (tt)+40%turfstrooisel (ts) (=standaardpotgrond)
60%tt+ 20%gecomposteerdens+20%ts
60%tt+40%gec.ns+20%ts
60%tt+20%Zweedsens+20%ts
60%tt+40%Zweedsens

Aanallesubstratenwerd 7gramDolokalen1gramPG-mixperlitertoegevoegd.
Hetraswas 'FischerBalletEva'.Zeswekennahetoppottenwerd tweewekelijks
overbemestmet1gram1 7 + 6 + 1 8 perliter.
Deproefbegonop7/7eneindigdeop19/10.
Resultaten
Deresultatenaanheteindvandeproef staan inTabel1weergegeven.
Tabel1.Saintpaulia.Resultaten aanheteindvandeproefmetdiversesubstraten.
Substraat
2
4
1
3
5
Standcijfer
5,6
5,6
5,3
5,7
5,6
Bloemdiameter inmm
47,3
47,8
47,1
48,0
48,1
Aantalbloemenenknoppen/
44,1
44,1
46,6
45,7
44,8
plant
Aantalbloemenpertak
7,5
7,7
7,2
7,6
7,2
29,2
29,1
Plantdiameter incm
28,5
28,7
28,9
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Conclusie
Voorgeenenkelvandewaargenomenplantkenmerkenkaneenduidelijkverschil
tussendevijfsubstratenwordenaangewezen.Allesubstratengavenduseen
evengoedresultaat.Hieruitkanwordengeconcludeerd datdegetestenaaldhoutschorssoortengoedgeschiktzijnalssubstraatJbestanddeelbijSaintpaulia.
d.ProefmetvierconcentratiesvandemeststofoplossingbijPoinsettiageteeld
volgenshetgecombineerdebemestings-enbevloeiimgssysteem (GBB-systeem)
Doelenopzet
HetdoelvandeproefwasnategaanwelkeconcentratievandemeststofoplossingoptimaalisbijhettelenvanPoinsettiavolgenshetGBB-systeem.
Eennevendoelvandeproefwasnategaanofdoorraengingmetgeëxpandeerde
kleikorrelsdegeschiktheidvanhetsubstraatbijtoepassingvanhet
GBB'systeemverhoogt.
Deproefbestonduitcombinatiesvanvierconcentratiesvandemeststofoplossing (0,25,0,50,0,75en 1,0grammengmeststof 1 7 + 6 + 1 8 perliter)en
tweesubstraten (1.40%turfstrooisel+60%tuintuxf,perm3mengsel60liter
rivierzanden8kgDolokal;2.40%turfstrooisel+ 40%tuinturf+20%geëxpandeerde kleikorrelsenperm3mengsel7kgDolokal).
Deproefwerd inzesvouduitgevoerd (eenproefeeniieid=9potten).Het
doserenvandemeststofoplossingengebeurdeviaeeaslangetjessysteem
(Volmatic).Deplanten (éénkoppersvandecv.'AnnetteHegg')stondenin
9 cm-plasticpotten.Alsvoorraadbemestingwerdperm3substraat0,5kgmengmeststof 16+10+20en100gramFritFTE32gegeven.
Deplantenwerdenop8/9opgepot.Op28/9werdbegonnenmetdedoseringvan
debovenaangegevenviermeststofoplossingen.Eerderwastweekeermetde
dubbeleconcentratiesbijgedruppeld omdatdebladkJLeurtelichtwerd.De
proefwerd 8/12beëindigd.Gedurendedeproefperiodevandertienwekenwerd
intotaaltwintigkeerbijgedruppeld.
Resultaten
InTabel1staandegemiddelderesultaten,zoalsdieaanheteindvande
proefwerdengeregistreerd,voordeviermeststofconcentratiesweergegeven.
UitTabel1blijktdatverhogingvandemeststofconcentratievandedruppeloplossingeengunstige invloeduitoefendeopallegemetenplantkenmerken.
Dezewarenallehetbestbij1gramper liter,behalvehetwortelcijferdat
bij0,75gramperliteroptimaalwas.
AandehandvanhetverloopvandeEC-waarde inhet1 :1%-volume-extract
kanwordengeconstateerd,datzichbijdeconcentratieshogerdan0,25gramper
litereenzoutophopingvoordeed,hetsterkstna29/10toende"vegetatieve
fasepraktischvoorbijwas.Hieruitzoukunnenwordtenafgeleid,datnade
vegetatieve fasedemeststofconcentratiekanworderaverlaagd.,
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Tabel1.Pointsettia.Invloedvandemeststofconcentratie openige
kwaliteitscriteriavan 'AnnetteHegg'endeEC (1:1%).

Standcijfer ')
Bladkleurcijfer")ondersteblad
Bladkleurcijferjongevolgroeideblad
Planthoogte incm
Bloemschermdiameterincm
Rangordecijfer '")
Worteleijfer')
EC (1:1%)mS/cmop11/9
EC (1:1%)mS/cmop29/10
EC (1:1%)mS/cmop 8/12

g17+6+18perliter
0,50
0,25
0,75

1,00

5,3
1,8
3,0

6,0
2,3
3,4

6,3
2,6
3,7

6,5
2,7
4,0

13,0
17,9

14,6
20,6

15,5
21,3

16,3
22,3

4
6,2
0,8
0,6
0,7

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

2
6,6
0,8
0,9
1,4

1
6,4
0,8
1,1
1,9

') Schaal:3=zeerslecht;5=onvoldoende;7=behoorlijk;9=zeergoed.
") Schaal:1=zeer licht;2=licht;3=normaal;4=donker;5=zeerdonker.
"')Schaal:1=hetbest;4=hetslechtst.
Conclusie
Geconcludeerd kanwordendateenmeststofconcentratie van1gram 1 7 + 6 + 1 8
per literbijPoinsettiageteeldvolgenshetGBB-systeemgoederesultaten
geeft.Onderzocht zalechternogmoetenwordeninhoeverredezeconcentratie
nadevegetatieve fasekanwordenverlaagd.
Tussenhetsubstraat zonderenmetkleikorrelswerdweinigverschilgevonden;
heteerstewasvoor allekenmerken ietsbeterdanhettweede.
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Potgrondonderzoek voordeboomteeltophetProefstationteBoskoop
Inleiding
VanuithetProefstationvoordeBoomkwekerij iseenmedewerker afgevaardigd
indetechnischecommissievandeRegelingHandelspotgronden (RHP).
Terondersteuning vandezecommissiewordtvanuitdeboomteelttakgebruikswaarde-onderzoek uitgevoerdvanpotgrondenenstekmedia.
DitonderzoekgeschiedtophetProefstationvoordeBoomkwekerijteBoskoop,
deboomteeltproeftuinen teHorstenLiendenenhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.).
Doordesterketoenamevandecontainercultuur indelaatste5jarenenhet
telenvangewassen,diehogereeisenstelden,aanhetgroeimediumismet
name indelaatstejarenaanditonderzoekveelaandachtbesteed.Enkele
belangrijkeproeveninBoskoopzullenhiernaderwordenbesproken.
Doorverschillendematerialenaandepotgrond toetevoegenwordtgetracht
hetluchthoudendvermogenteverbeteren.
Wanneerpottenencontainersmetboomteeltgewassenbuitenwordengeplaatst
zoalsgebruikelijk is,kanineenregenrijkeperiode ineenkwalitatief
slechtepotgrond luchtgebrekontstaan,waardoordewortelsafsterven.Inpotgrondmengselsmeteenhoger luchtgehaltewarenrelatiefmeerlevendewortels
aanwezig.Datwilnognietzeggen,datzo'ngrondmeteenhoger luchtgehalte
maarmoétwordengebruikt.Eerstmoetwordenbewezen,datdeplanten indeze
mengselsevengoedgroeienalsinvergelijkbareanderemengsels.
Onderzoek
Zowelin1981alsin1982iseengrootaantalpotgrondmengselsindeteeltproevenmetgewassen inpottenbestudeerd.
Deplanten zijnnaeenjaargroeiindepotopgeplantindevollegrond.
Tussentijdszijnnaoverwinteringvandeplanteninpot,dusvóórhetuitplantenvandegewassen indevollegrond,dewortelsbeoordeeld.
Eengoedbetrouwbaar beeldoverhetaantallevendeen/ofdodewortelsende
intensiteitvanbeworteling indekluitkonnogergmoeilijkwordenverkregen
bijhetbeoordelenvandewortelsnadewinter.
Voordezekwaliteitsbepaling kanhetbesteachterafnaardehergroeivande
gewassen indevollegrondwordengekeken.
Resultatenvan_hetEot2£ondonderzoek_in_1981
Ineenproefwerdendepottenonderdruppelbevloeiinggeplaatst.
Erwerdmetontzoutleidingwatergegoten.
Devierbeproefdegewassenwaren:
Chamaecyparislawsoniana 'Stardust'
Çupressocyparisleylandii
Ilexaquifolium 'GoldenvanTol'
Viburnumdavidii
Depotgronden zijnvoorhetoppottenopeengelijkbemestingsniveaugebracht.
Tijdenshetgroeiseizoenisdriemaaloverbemestmet3gkorrelmeststof
12+10+18per literpotgrond.
De lengtevandegewassen isgemetenopheteindevanhetgroeiseizoen (oktober)
endezeisweergegeven ineenrelatieve lengtevangemiddeld 4gewassen,waarbij
delengte inhetRHPBboomteeltmengselbestaandeuit30%tuinturf (t.t.),
20% turfmolm (t.m.)en50%veenmosveenop100%isgesteld.
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In afnemende volgorde van de relatieve lengte zijn depotgronden opgenomen
in tabel 1.
Tabel 1.Gemiddelde relatieve lengtevan 4gewassen in 6potgronden in1981.
Relatieve lengte van
4 gewassen gemiddeld
1)ST400B6 -veenmosveen

103

*

2)RHP-B - (30%t.t. + 20%t.m.

SEX

+50%

veenmosveen )
3)Tuinturf 60%+polyurethaan 30%+ t.m. 10%)

100
94

4)Tuinturf 50%+ grasheide gecomp. 50%
5)Tuinturf 60%+ polyurethaan 15% + t.m. 25%

94
93

6)Tuinturf 60%+ steenwolblauw 15%+ t.m. 25%

92

7)Tuinturf 50%+ gecomp. boomschors 25%+ t.m. 25%

92

8)Tuinturf 60%+ steenwolblauw 25%+ t.m. 15%
x tuinturf
** turfmolm

91

Als beste werden gewaardeerd ST400B6 enhet RHP-B boomteeltmengsel.
De andere mengsels behaalden gemiddeld een lager overigens vrij gelijk
resultaat.
In 1981 iseen tweedeproef uitgevoerd onder kasberegening met 16 potgronden
en 7gewassen.
Bovendien zijn twee waterkwaliteiten gebruikt.Deze waren ontzout leidingwater
en slootwater.
De gewassen inde proef waren :
Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'
Cupressocyparis leylandii
Ilex aquifolium 'Golden van Tol'
Juniperus virginiana 'Skyrocket'
Magnolia stellata
Prunus laurocerasus 'OttoLuyken'
Viburnum davidii
Depotgronden zijn voor hetoppotten vande gewassen op een gelijk bemestingsniveau gebracht.
Vanaf 19juni tot eind september iswekelijks bijgemestmet 20goplosmeststof 17+ 6+ 18 (Kristalon blauw) perm2.
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Ogbrengstcijfers
Aan het einde van het groeiseizoen werd de gemiddelde relatieve lengte van de
gewassen gemeten endeze cijfers zijn in tabel 2opgenomen involgorde van
afnemende groei per potgrond.
Tabel 2.Gemiddelde relatieve lengte van
in1981.
Potgrondmengsel

1)RHP-B boomteelt

7 gewassen ingenoemde potgronden

Relatieve lengtevan 7
gewassen gemiddeld
100

2)Handelspotgrond met veenmosveen

98

3)Handelspotgrond met iets compost

97

4)RHP-A 85%+ 15%Agra-Flugsand

94

5)RHP-A 85%+ 15%polyurethaan

94

6)RHP-A 100%

94

7)RHP-A 75%+ 25%Ned.gecomp. boomschors

94

8)ST400B6 - veenmosveen

93

9)RHP-A 85%+ 15%Grodan blauw (steenwol)

90

Uit het bovenstaande kanworden afgeleid,datde groei inde eerste drie
genoemde mengsels zeer goedwas,terwijlerdan eengroep volgt,waarin
de groei ietsminder was maar tochnog steeds behoorlijk goed.Het zaldan
van de potgrondprijs afhangen of voor deze potgrond moetworden gekozen ofvc.-:_•
voor eengrond uitde eerste groep.
Indeze proef isde groei inST400B6 iets lager dandecontrole.
Dit isveroorzaakt door de slechts aanslag vanMagnolia enhet nietof zeer
slecht groeien vanViburnum davidii.Dit laatste gewas ging in.1980ook
geheeldood inST400B6.
Hergroei van de gewassen uitde_p_ot2rond£roeyenvan 19§l_uitgeglant inde
vollegrond
De gewassen uit depotgrondproeven van 1981werden in tunnels overwinterd,in
het voorjaar van 1982 beoordeeld opde kwaliteit van het gewas ende kluit en
daarna per behandeling buiten uitgeplant omde hergroeivandeze gewassen te
bekijken.
Bij de hergroei van deze gewassen indevollegrond werden weinig duidelijke
relaties metde in 1981gebruikte potgronden gevonden.Er was geen aantoonbaar
verband tussen de in 1981gevonden fysische waarden vande grond ende hergroei
van de gewassen.
Metde gebruikte handelspotgronden,RHP-B,ST400B6 en de compost-bevattende
potgrond werd gemiddeld genomen over 1981en 1982debeste hergroei waargenomen.
De groei inpotgronden waaraan diverse bestanddelen waren toegevoegd,was
minder goed.
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Alleen hetmengselRHP-A met 15%Agra-Flugsandwas een gunstige uitzondering
opdeze regel.De planten indezepotgrond behielden hun in 1981vrij gunstige
voorsprong.
De planten,die in 1981matig of slechtwaren gegroeid,groeiden in 1982 in
absolute zin en zeker procentueel gemiddeld hetbeste.
Deplanten met een naar verhouding geringere plantmassa t.o.v.de kluit
groeien bijde uitplant van het gewas inde vollegrond beter danwanneer het
gewas ineen potmetdezelfdepotinhoud zeer goed was gegroeid inhetvoorgaande jaar.
In het algemeen wordt de voorsprong inde groei opgebouwd inde container bij
de uitplant behouden.
Po
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In 1982werd een zeer uitgebreide potgrondenproef uitgevoerd met 15potgronden,
4gewassen en twee gietbehandelingen.
De gewassen waren :
Cupressocyparis leylandii 'CastlewellanGold' (1,3 liter)
Malus 'GoldenHornet' (3liter)
Potentilla fruticosa (1,5 liter)
Prunus laurocerasus 'OttoLuyken' (1 liter)
Watervoorziening
Er werd ontzout leidingwater viadruppelbevloeiing gegeven.
Allé gewas-enpotgrondcombinaties stonden onder twee gietwaterbehandelingen.
a)De watergift werd een keer per etmaal in de namiddag gegeven.
De hoeveelheid werd per gewas aanpotgrond RHP-B bepaald.
Kwam hetwater onder uit depot,danwas daarmee ook de giftvoor alle
andere potgronden bepaald.
b)De ina)verkregen watergift werd in 2keer per etmaalverdeeld gegeven.
Dus 50%inde namiddag en 50%inde voormiddag.
Potgrondmengselsende_bemesting_
Er werden naast deRHP-B enRHP-A potgrond,mengselsmet RHP-A potgrond getoetst.
De bijmengproduktenwaren :gecomposteerde Nederlandse boomschors,polyurethaan,
waterafstotende steenwolvlokken (Bu 2 0 ) ,gecomposteerde gemaaide heide,grasheide enheide/grasheide (50/50%),geplagde gecomposteerde grasheide en
Vapothermschuim. De boomschors werd extra bemestmet 25 gChel138Fe (EDDHA)
en 260g tripelsuperfosfaat per m3.Aande heidematerialen werd 1,5 kg PG-mix
per m^ toegevoegd.
Door allepotgronden werd een langzaamwerkende meststof 1 8 + 1 1 + 1 0 (8à 9maanden Osmocote) gemengd,5gper liter voor Potentilla en 3g per liter voor de
overige gewassen.Koolzure magnesiakalk __10%MgO) werd naar behoefte toegevoegd
om een pH-water van 4,8 a5,2 te krijgen.
Gr
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Tussen de beide gietbehandelingen bleken voor geen van de gewassen betrouwbare
groeiverschillen te zijn ontstaan.
De potgrondeffecten kondendaarom worden gemiddeld w e r de beide gietbehandelingen.
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IndezeproefvoldedendeRHP-AenRHP-Bgrondhetbeste.Desamengestelde
potgrondenvoldedensomsvooréénofmeergewassennogwelredelijk.
MalusenPotentillagroeidenveruithetbeste inRHP-B.Cupressocyparis
groeidegoed inRHP-Agemengdmeteenheide/grasheidemengselindeverhouding
3delenRHP-Aen1deelheide/grasheide.
DaarnaastwasdegroeivanditgewasinRHP-Aenwaterafstotendesteenwolvlokkenen inRHP-AenVapothermschuimnietslechttenoemen.Prunusgroeide
zeergoed inmengselswaaraangecomposteerdeheideengecomposteerdeheide/
grasheidewarentoegevoegd.
Wanneervaneenproduktmeerdaneenderdevanhettotaalwerddoorgemengd,
wasdegroeiinderegelminder.
Inhetalgemeenvieldegroeivandegewassentegen,wanneer aanRHP-Agecomposteerdeboomschorswerdtoegevoegd .Naarmatehetpercentageboomschors
hogerwas,wasdegroeirelatiefminder.
Conclusies
-Hetpotgrondonderzoek uitgevoerd opdediverseonderzoekinstellingendient
enerzijdsalsondersteuningvandeRegelingHandelspotgrondenenanderzijds
alsbronvan informatievoordevoorlichting aandeboomkwekers.
- In1981groeidendeplantenindegebruiktehandelspotgronden,inhetalgemeen
beterdan inpotgrondenmet"nieuwe"bestanddelen.In1982wasdehergroeiin
devollegrondvandiemindergegroeideplantenechter inveelgevallenprocentueelbeter.De indehandelspotgrondengegroeideplantenbehieldeninde
vollegrondhunin1981opgebouwdevoorsprongwel.
-Eenwatergiftviadruppelbevloeiingverdeeld overtweekeerwatergevenper
etmaalleiddebijallegetoetstepotgrondmengselstoteenzelfdegroeialsbij
eenwatergift inéénkeer.
-Alsuniverselepotgrondvoldeden in1982deRHP-Aen-Bpotgrondenvoorde
boomteelt,alsmededemengselsvanRHP-Ametpolyurethaan (=:1)enmetsteenwolvlokken (4:1)hetbeste.
-Vandeheidematerialenwerd ineeneersteproefdegecomposteerdeheide/grasheide (2:1)alsvrijgunstig.beoordeeld.
-Deteeltresultaten inmengselsmetgecomposteerde boomschorsvielentegen.
-Ondankszeerhogegehaltenaanonder anderemangaaninmengselsmetgecomposteerdeboomschors,konijzergebrekdankzijeengerichteijzerbemesting
in1982wordenvoorkomen.
-Uithetonderzoek isgebleken,dathetbijmengenvanproduktenalssteenwol,
polyurethaanvlokken,boomschorsenAgra-Flugsand totnutoenietheeftgeleid
totverbeteringvandegroeivandezegewassen,ondanksdathetluchtgehalte:
vandezegrondmengselsdoordetoevoegingwelwordtverhoogd.
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