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TenGeleide.

Evenals indevoorgaandeverslagperiodevormdeooknuweer deschaarsteaan
goedeturfstrooiseleenvandehoofdproblemen.Daardoorwordtdevraagnaar
vervangendematerialen,dievoor eenvoldoendehoog luchtgehaltekunnen
zorgensteedsgroter.
Inditverslag treftUdaardeweerslag vanaanindevormvanresultaten
vanteeltproevenopmengselsmetplastic enboomschors.Dezematerialenverhogenhetluchtgehalteindepotgrond enwatdatbetreftkunnenhetwellicht
goedevervangerswordenvoor de-vooralgrove-turfstrooisel.
Hetfysisch onderzoekwordtsteedsbelangrijker.Doorveranderingen inde
kwaliteitvanturfstrooisel- (steedsfijner)-,veranderingen inmengverhoudingen- (kwaliteitsverschillen intuinturfe.d.)-endoor-detoevoeging
vanbovengenoemde"vreemde"materialenwordthetvoor deR.H.P.-begeleiders
steedsmoeilijker omopbasisvanervaringalleendefysischekwaliteitvan
potgrond tebeoordelen.Toch isdeaanpassing aandeveranderendegrondstoffensituatieookvoor deR.H.P.zeerbelangrijk omdatwetenslottealsdoel
hebben:eengoedsubstraatvoordeplantensamentestellen,ennietomoude
receptentehandhaven.
Blijkensderesultateninditverslagkunnenooknieuwereceptentotgoede
mengselsleiden.
Erwordtdaaromookvanuitonzecommissieaandranguitgeoefendoplandbouwkundigeinstellingenomzowelaandebereidingalsdeteeltkundigebegeleidingvannieuwematerialen (bijvoorbeeldboomschors)behoorlijk aandachtte
besteden.

Deontwikkelingenvannormenopbasisvanhetalgenoemdefysischonderzoek
kanbovendiendemogelijkheidopenenkantenklaargeïmporteerdepotgrondte
vergelijkenmetinNederlandgefabriceerdepotgrond.

Ofhetverstandig ennodigisook deze<'potgronden,bijvoorbeeldviahunimporteurs,onderdeR.H.P.-regeling tebrengen,iseenvraag,dieindeeerste
plaatsdoorhetbedrijfsleven zalmoetenwordenbeantwoord.Dathettuinbouwkundigonderzoekdemogelijkheid tottoetsingvanpotgrond-ookgeimporteerde-vialaboratoriumbepalingenwelzalbenuttenstaatechterv/elvast.

Potgrondproduktieinhet_tweedehalf2aar_van1979^
Wanneetweerhet9deR.H.P.verslagopterug slaanlezenv/edatdevooruitzichtenvoordekomendeperiodeopdatmomentnietbepaald rooskleurigwaren.
De aanwezigevoorradenveenwarenopveruitdemeestepotgrondbedrijven kleinerdannormaalenmetnameturfstrooiselwaseenschaarsprodukt.Wanneer
ditgeschrevenwordt,eind1979,heeftdesituatiezichgelukkig tendele
gewijzigd.Veelbedrijven zijneringeslaagddevoorraad tuinturf enbonkveenopeenaanvaardbaar peiltebrengen.Moeilijkgaathetechter nogsteeds
metdeaanvoervanlosseturfstrooisel.Devoorradenvanditmateriaalzijn
opveelbedrijvendanookklein.Omzichtochenigszinsveilig testellenvoor
dekomendeperiodekooptmensteedsmeerverpakteturfstrooiselen/ofveenmosveen.DaarnaastwordtvooreengedeeltekantenklarepotgronduitDuitsland
aangekochtenverhandeld,ditomdeeigenvoorraadlosseturfstrooiselwatte
sparen.Gevreesdmoetdaarbijwordendatdezesituatiezichopkortetermijn
nietzalwijzigen.Vooralpotgrondbedrijven,dievoordeparticulieresector
potgrondsamenstellen,zullenerindetoekomstrekeningmeemoetenhoudendat
losseturfstrooiselsteedsmoeilijker zalzijnteverkrijgen.
Ondanksaldezeproblemenheeftmendeafgelopenmaandenveelpotgrondafgeleverd.Doordehierbovengenoemdeprobleemv/ashetteverwachtendatdepotgrondenfysischweleenswattewensenoverlieten.Ditheeftgelukkiggeen
aanleidinggegeventotalteveelklachten.Doordetochwelredelijkeklimaatsomstandighedengedurendeditnajaarwerdernietzoveelnadeelvan
ondervondenondankshetfeitdatdepotgrondenwatdichter enzwaarderwaren
dangewoonlijk.
Gedurendedeafgelopenperiodewerdvaneengrootaantal,dooraangesloten
potgrondbedrijveningediendekontrolemonsters,eengemiddeldeanalysesamengesteld.Bijditonderzoekwerdeneenaantalnieuwintevoerenbepalingen
zoalsCa,Na,NH.,SO enHCO opgenomen.Deopzetwaseenindruk tekrijgen
overhetgemiddeldeniveauvandeanalysecijfers,ditomexactenormente
kunnenvaststellen.Naasteenindrukover dezeanalysecijfers (hetgeeneveneensinditR.H.P.verslagwordtbesproken)kwameenandergegevennaarvoren,
namelijkdatdepHgemiddeldgenomenwatteruggelopen is.Ditkanverschillendeoorzakenhebben:meniskalkgaandoserenmeteenlagerezuurbindendewaarde;
mendoseertminder kalk,ofdetebekalkenpotgrondenzijnwatzwaardergeworden.Wijhoudenhetophetlaatste.Detuinturf/bonkveenvoorraad isopgebouwduitpartijendiekwalitatiefnogalverschilden.Naastgoedematerialen
werdookzwareenvettetuinturfopdevoorraadhoop gezet.Verdervielde
turfstrooiselkwalitatiefnogaleenstegenenwerderbovendienmindervan
doorgemengd.
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Ditallesresulteerdedandikwijlsineenzwaarderepotgrondv/aaraaninprincipewatmeer koolzurekalkmoetwordentoegevoegd.WordthiermeegeenrekeninggehoudendanzaleenwatlagerepHhetgevolg zijn.Daarbijinaanmerking
nemenddatsteedsmeer kwekersgietenmetregenwaterof"osmose-water"enbijmestenmetsamengesteldeoplosmeststoffen (beidezuurreagerend)danlijkthet
onszinvolom inbepaaldegevallendekalkdoseringwatruimer tenemen.Dit
kaneventueellateroptredendeproblemenenigermatevoorkomen.
Uitbovenstaandeblijktdatregelmatig onderzoekvanafgeleverdepotgrond
geenoverbodigeluxeis.Eenaantalpotgrondfabrikantenschijnthierechter
andersover tedenken.Inde R.H.P.voorwaarden staathetaantalpotgrondmonstersvermeldtdatminimaalper jaaronderzochtdientteworden.Ruwweg
komtdithieropneerdatvanelke1000m3afgeleverdepotgrond1potgrondmonsterwordtonderzocht.Dezenormlijktonsbeslistniettehoog.Sommige
bedrijvenechterhalenditopnoggeenstukkenna.Hetlatenonderzoekenvan
potgrondmonstersmoetmennietzienalseenvervelende (financiële)verplichtingmaar alseengarantievoordeafnemersenvoorU zelfdatdesamenstellingvanpotgrondopeenverantwoordewijzeplaatsvindt.
Tenslottenog ietsoverhetfysisch'aspectvanpotgronden.Ditjaar zal,aanvankelijkproefsgewijs,wordengestartmeteenfysischonderzoek.Hierbijzal
eenindrukwordenverkregenvandeverhoudinggrond,water enluchtvanpotgrondendiezijnsamengestelduittuinturf,bonkveen,turfstrooiselenveenmosveen.Ditonderzoekmaakthetgemakkelijker ompotgrondenkwalitatiefmet
elkaar tevergelijken.Totnutoegebeurtditop"zicht"maarmethetfysisch
onderzoek kanmendevisuelebeoordeling metcijfersstaven.Wijhopendat_door
invoeringvanditonderzoekdegemiddeldekwaliteitvan inNederland.samengesteldepotgrondennogwatkanwordenopgevoerd.

-4-

ChemischP°t9£ondonderzoek.
Eind1979hebbenwevanruim60potgrondmonsters deanalysecijfersverzameld.
Debetreffendemonsterswarenallenafkomstigvanpotgrondfabrikantenenvoor
zoverwasnategaan,perm3bemestmetcirca7kgDolokalen1,5 kgPgmix.
Indeondervolgendetabelzijndegemiddeld gevondenanalysecijfersgegeven.
Bovendien zijn,metuitzondering vanstikstof,dehoogstendelaagstgevonden
analysecijfersvermeld.
Bepaling

Gemiddelde
waarde

Organischestof%vandedrogestof

91,-

53,-

1,2

3,5

0,2

6,0

, 4,6

•'1,9

0,7

1,2

0,2

3,1

;o,8

3,2

0,5

43,-

9,5

0,8

1,2

0,6

2,9
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1,6

5,4

0,7

0,6

0,1

pH-water

5,4
o
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"
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"

" "
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Z
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"
"
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1,7
"

Na (natrium)mvalper1extract
++

1,1
0,5
3,0

"

+

"
"

34_cI

2,7
"

Laagste
.waarde

72,-

Koolzurekalk%vandedrogestof

NO " ( N i t r a a t )

<Hoogste
waarde

0,2

Eengemiddeldorganischstofgehaltevan72%geeftaandatdoordepotgrondfabrikantenweinig zandwordtverwerkt.Ineenpotgrondmetmeerdan90%organischestof (hoogstewaarde) isdanookvrijwelgeenzanddoorgemengd.Bij
hetlaagstgevondenorganisch stofgehalte (53%)is,naarraagwordenaangenomen,perm3ongeveer 50literzandtoegevoegd.
Eengemiddeldegehalteaankoolzurekalkvan1,2%kanalsnormaalwordenaangemerkt.HetpH-trajektliepuiteenvan4,6 tot6Û.GemiddeldwerdeenpHvan
5,4gevonden.Datislagerdanwerdverwacht.Naar allewaarschijnlijkheid
moetditwordentoegeschrevenaanhetfeitdatdepotgronden in1979zwaarder
warendannormaal.Andersgezegderismeer tuinturfenminder turfstrooisel
gebruikt.Bijgelijkblijvende kalkgiftwordtindatgevaleenwatlagerepH
verkegen.
Tenaanzienvandezoutgehalten zijopgemerktdatbijdeopgegevenbemesting
van1,5 kgPg-mixperm3eengemiddeld totaal-zoutgehalte (EC)werdgevonden
van1.1.Eencijferdatonsalleszinsredelijkvoorkomt.OmdatPg-mixweinig
ofgeenchloridebevatwordenuiteraardooklagechlorideeijfersverkregen.
Gemiddeld,indienwedecijfersvoornitraatenammoniumsommeren,werdeen
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dat30gramzuiverestikstofperm3potgrond resulteert ineenverhogingvan
hetN-cijfermet1,0punt.Immers1,5 kgPg-mix14+16+18bevat210gNenals
210wordtgedeelddoor6,5 isdeuitkomst33.OpbasisvananalysecijfersverhoudenNenKzichals3:1.Ditblijkt,uitdetabelomdatbijeenN-cijfer
van6,5 enK-cijfer van1,9werdgevonden.Deonderzochtepotgrondenbevatten
inhetalgemeenruimvoldoendemagnesium.Ookfosfaatisalsregelruirnvoldoendeaanwezig.
Tenlaatstezijnindetabeldeanalysecijfersvaneenviertalelementengegevenwaarvandegehalten indetoekomstookophetanalyseverslag zullenworden
vermeld.Nietbeteeldepotgrondenbevattenweinignatrium.Degehaltenaancalciumbewegenzichtussen1,6 en4,8meteengemiddeldevan2,9.Desulfaatcijferszijnalsregelniethoog.Gemiddeldwerdeencijfervan2,7gevonden.De
analysecijfersvoorbicarbonaat zijnlaag.

Opgrondvanbovenstaand onderzoek komenwetotdevolgendekonklusies:
a.Gerekendnaardegemiddeldechemischesamenstellingvoldoetdepotgrond
ruimschootsaandenormendiedoordeR.H.P.zijnopgesteld.
b.Geziendehogeorganischestofgehaltenwordtweinig zandverwerkt.
c.DegemiddeldepH iswatlagerdanverwacht.
d.Naeenbemestingmet1,5 kgPg-mixperm3werdeengemiddeldN-cijfervan
6,5 eenP-cijfer van34,-eneenK-cijfervan1,9gevonden.

-6F^sisch_onderzoek_Potgrondil
Eendoorvelengekoesterdewensisdaterzospoedigmogelijkanalysemethoden
komenomdefysischegesteldheidvanpotgrond tekunnenvaststellen.Zowelop
hetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid teHaren (Gr)alsophetProefstationte
Naaldwijkwordtaanderealiseringvandezewensgewerkt.Zozijnindetweede
helftvan1979achtpotgronden samengesteld enindezemonsterszijn,volgens
eendoorhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid ontwikkeldeanalysemethode,de
volumepercentageswater enluchtvastgesteld.Desamenstellingvandebetreffendepotgrondenwasalsvolgt:

Merk

Volumeprocenten
tuinturf tuinturf turfveenbonkgoed
slecht
strooisel mosveen veen

G1

60

40

G2

80

20

G3

80

G4

50

SLA

100

SLB

5
20

5

50
5
100

SLC
SLD

+zand

5
100

50

50

ä

5

MonsterG1ishetnormaleRHPA "standaard"mengsel.InmonsterG2isgeen
40maar 20%turfstrooiseldoorgemengd.MonsterG3issamengesteldopbasisvan
tuinturfen20%veenmosveen..MengselG4,opbasisvangelijkedelentuinturfenturfstrooisel,wordtaanbevolenvoordeteeltvantomateninzogenaamde
veenbalenofveenzakken.
MonsterSLAheeftbetrekking opeenpotgrondsamengestelduitpuurtuinturf.
MonsterSLB iseveneensafkomstigvaneenpotgrondopbasisvanpuur tuinturf
metditverschildatvoorSLBtuinturfvanslechtekwaliteit isgebruikt.••)
Voortshebbenweeenpotgrondgemaaktopbasisvan100%bonkveen (SLC)eneen
potgrondopbasisvan50%goedetuinturfen50%bonkveen (SLD). MetuitzonderingvanG4isaanallepotgrondenperm350liter zandtoegevoegd.
Ophetlaboratorium zijnhetvolumegewicht,uitgedrukt ingrammendrogestof
per liter,hetporiënvolumeenzoalsreedsisopgemerkthetvolumepercentage
water enluchtbepaald.Voorhetvaststellenvangenoemdegehaltenworden
stalencylindersmeteeninhoudvan250ml,luchtigmetpotgrondgevuld.De
aldusgevulderingenworden,zonder datdepotgrondwordtaangedrukt,ineen
zogenaamdepF-bakgeplaatst.IndezepF-bakwordteenzodanigwaterniveauingestelddatdebetreffendepotgrondennormaalvochtigworden.Indatgevalwordt
gesprokenvaneenvochtgehaltebijpF1.5.Deanaly.secijfersdievolgensdeze
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Merk

Zonder samendrukker
vol.gew.
Poriënlucht
gper liter volume
pF1.5

Water
pF1,5

G1

168

91

43

48

G2

182

90

38

52

G3

178

91

37

54

94

46

48

G_4

93_

SLA

191

90

33

57

SLB

193

89

32

57

SLC

176

90

38

52

SLD

187

90

35

55

Waargeenzandaanhetsubstraatwastoegevoegd (G4)werdhetlaagstevolumegewichtgevonden.DepotgrondenSLA enSLBzijndepotgrondenopbasisvan
tuinturfmetzandhebbeneenvolumegewichtvanruim190gdrogestofper1.
Bijdestandaardpotgrond,gemerktalsG1,werdeenvolumegewichtvan168g
drogestofper 1gevonden.Deonderzochtepotgrondenhebbeneenporiënvolume
vanrond 90%ofandersgezegdhetvólumepercentagevastebestanddelenligtrcrid
10%.Deporiënkunnendeelszijngevuldmetluchtendeelsmetwater.Het
luchtgehaltevarieertvan32tot46%.Inhetalgemeengeldtdatnaarmatehet
luchtgehaltehoger isdepotgrondbeterestructureleeigenschappenheeft.Op
basisvanhetluchtgehaltezoudendanookwaarderingsnormen kunnenwordenopgesteld,bijvoorbeeld:
LuchtgehaltebijpF1,5

Waardering

hoger dan40

goed

35-39

vrijgoed

30-34

matig

lagerdan29

slecht

Opgrondvanbovenstaandeblijktdatpotgrondopbasisvangoedetuinturfen
40%turfstrooiselals"goed"kanwordengewaardeerd.Ditgeldtvanzelfsprekend
ookvoorhetsubstraatopbasisvangelijkedelentuinturfenturfstrooisel (G 4).
DepotgrondenG2enG 3met20%turfstrooiselofveenmosveenkrijgenhetpredicaat"vrijgoed".Potgrondenopbasisvanpuur tuinturf,duszonder toevoeging
vanturfstrooisel,kunnengerekendnaarhunstructureleeigenschappenals
"matig"wordengewaardeerd.InhetkadervandeR.H.P.zouvanzelfsprekendook
eeneisvoorhetluchtgehaltekunnenwordenopgenomen.Tedenkenvaltaanten
minste35volumeprocenten luchtbijpF1,5bepaaldvolgensdeanalysemethodiek
zoalsinhetvoorgaandeuiteengezet.
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Metbovenstaandehebbenwelwillenaantonendater,hopelijk indanabije
toekomst,mogelijkhedenzijnpotgrondenopstructureleeigenschappen tekunnen
latenonderzoeken.Wehebbenonsinditartikelbeperkttothetbeschrijvenvan
slechtséénonderzoekmethode.Brzijnerechter meer.Zoisereenmethodewaarbijdepotgrond indestalencylindersinmeerofminderematewordtaangedrukt.
Ditresulteertinaanmerkelijklagereluchtgehaltenmetalsgevolg datookde
waarderingsnormenmoetenwordenaangepast.Kortom,hetonderzoekgaatdooren
tezijner tijdzalvoor eenbepaaldeonderzoekmethodemetaangepastekwaliteitseisenwordengekozen.

Wat_isveenmosveen_en_watig_turfstrooisel?
Veenmosveen enturfstrooiselzijnbeideontstaanuit inhoofdzaakshagnumveenraossen.Veenmosveen kanwordenomschrevenalsjong,weinigverteerdshagnum,
dit integenstelling totturfstrooiseldatuitwatsterkerverteerdmateriaal
bestaat.Eenaantalkenmerkendeeigenschappenvandezeveensoorten isgegeven
indetabel .Aandekleurvanhetveenisalsregeltezienofwetemaken.
hebbenmeteenweinigofeensterkerverteerdeveensoort.Hoejongerhetveen,
hoelichterdekleur.Veenmosveen isokerkleurig;turfstrooiseldaarentegenis
lichtbruinvankleur.Beideveensoorten zijnontstaaninvoedselarm (regen)water.Ditisaandechemischesamenstellingmerkbaar.DepH'sendegehalten
aantotaal-zout zijnlaag.Devenenzijnarmaanplantenvoedendestoffen.
DeNoord-Europesevenenwordenveelalgeleverd inzogenaamde0,17balen.Dit
cijfergeeftaandateenbaaleenvolumeheeftvan0,17 m3 (170liter).Alshet
inbalengepersteveenwordtlosgemaakt,neemthetvolumetoe.Heelglobaal
kanwordengezegddateen0,17baal inlossetoestandeenvolumeheeftvan300
liter.Hetgewichtvaneenbaalligttussen40en55kg.Degewichtsverschillen
wordeninhoofdzaakveroorzaaktdoorhetvochtgehalte.Nattebalenzijnvanzelfsprekend zwaarder dandroge.Inhetalgemeenmagwordengerekendmeteengemiddeldvochtgehaltevan50%.Zoalsgezegdisveenmosveenminderverteerddan
turfstrooisel.Deverschillen indematevanvertering kunnenincijfersworden
weergegeven.Alsdeverteringsgraadopeenlaboratoriumwordtvastgestelden
naarNederlandsenormenwordtgewaardeerd,magvoor turfstrooiseldeverteringsgraadniethoger zijndan56%.Voorveenmosveen zoudenweeengrensvanten
hoogste35%willenaanhouden.Opgeïmporteerdebalenwordt deverteringsgraad
vaakaangegevendoordeletterH (humositeit)gevolg dooreencijfer.DekwaliteitsaanduidingH1geeftaandatwetemakenhebbenmetsphagnumwaarbijvan
vertering nognauwelijkssprakeis.TotenmetdecoderingH 3zoudenwevan
veenmosveenwillenspreken.Dewatsterkerverteerdeturfstrooiselkanworden
gecodeerdalsH 4enH5.Eenanderbelangrijk kwaliteitsmerk ishetcijfer
voorhetvolumegewicht.Naarmatehetveensterker isverteerd iserpervolunieeenheidmeerdrogestofaanwezig.Naaronze'inzichtenmaghetvolumegewicht,
uitgedruktindrogestofper1,voorveenmosveenniethoger zijndan70.
Turfstrooiselmagmaximaal110gdrogestofperliterbevatten.Nauwverwant
methetvolumegewichtishetcijfervoordewatercapaciteit.Ditcijfergeeft
aanhoeveelvochtdoor100gramdrogestofkanwordenopgenomen.Veenmosveen
moettenminste12keerzijngewichtaanwater kunnenopnemen (watercapaciteit
1200).Voor turfstrooiselgeldteen (wettelijke) eisvanwatercapaciteit ten
minste800.
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Kwaliteitskenmerkenveenmosveen,turfstrooisel.

Kleurvanhetprodukt
pH-water

Veenmosveen

Turfstrooisel

okergeel

lichtbruin

3,6-4,2

3,6-4,2

lagerdan0,5

lagerdan0,5

-0„

T o t a a l zout niS per cm b i j 25'"C i n
h e t 1 : 1,5 volume e x t r a c t
Vocht %

•circa50

circa50

Organischestofvandedrogestof%

tenminste95

tenminste95

Verteringsgraad (laboratoriummethode)%

tenhoogste35

tenhoogste56

Verteringsgraad (vonPost)

H 1-3

H 4-5

Volumegewicht,gdrogestofper1

tenhoogste70

tenhoogste110

Watercapaciteitnadrogen,gper 100g

tenminste1.200 tenminste800

-11De_mogeli2kheden_vanalternatieve^otgrondbestanddelen^
BijdeafdelingBodemenBemestingvanhetProefstationteAalsmeerwordtal
geruimetijdonderzoekgedaannaardebruikbaarheidvanalternatievepotgrondbestanddelen.Hiertoebehorenzulkeporduktenalspoly-urethaanvlokken. (Minipol),poly-styreenvlokken (Styromull),steenwolvlokkenenboomschors.
Hetdoelvanhetonderzoek isgelijkwaardigevervangingsmiddelentevindenvoor
degebruikelijkepotgrondmaterialenmetnamedeveenprodukten.Dezewordennamelijksteedsmoeilijker teverkrijgenvooraldegroveresoorten,zoalsdevezelturf.Hetgrovereveenwordtbijdepotgrondbereiding veeltoegepastomhetProduktluchtiger endoorlatender temaken.
Ineenproefbijkasazaleawerdenmengsels,elkbestaandeuit75vo.lumeprocenten
turfstrooisel(ts)en25volumeprocentenalternatiefpotgrondbestanddeel,met
elkaarvergeleken.Deproefresultatenwezenuitdatdemengselsts+Minipol,
ts+Styromullents+waterafstotendesteenwolvlokken zekergelijkwaardigals
ofnogbeterwarendanhetmengselts+vezelturf.
IneenproefbijCodiaeum 'Norma'werdendedrievolgendesubstratengetest:
1.40%vezelturf+30%tuinturf (tt)+30%ts;
2.20%vezelturf+20%Minipol+30%-tt+30%ts;
3.40%Minipol+30%tt+30%ts.
Hetgemiddeldestandcijferaanheteindvandeproefwasbijsubstraat1,2 en3
respectievelijk7,4-7,6 en7,6.DemengselsmetMinipolwarenduszelfsnog
beter danhetmengselmetdevezelturf zonderMinipol.
Ineenproefbijcyclamenwerdendevolgendesubstratenvergeleken:
1.40%ts+60%tt;
2.20%boomschors+20%ts+60%tt;
3.40%boomschors+60%tt;
4.20%steenwol (waterafstotend)+20%ts+60%tt;
5.20%steenwol (waterafstotend)+20%steenwol (wateraantrekkend)+ 6 0 %tt.
Uitderesultatenkanwordenopgemaakt,datdesubstratenwaarinhetturfstrooiselgeheelofgedeeltelijk doorboomschorsofdoorsteenwol isvervangen,zeker
nietminder zijndanhetsubstraatmet40%turfstrooisel.
Eengrootnadeelbijboomschors isechter,datdekwaliteitsterkvanpartij
totpartijkanverschillen.Deoverdraagbaarheidvanresultatenvanproeven
metboomschorswordthierdoorsterkbemoeilijkt.
Uitdevoorgaandeproefresultaten kanwordengeconcludeerd datMinipol,Styromull,steenwolvlokkenenookboomschors,mitsvangoedekwaliteit,goedeperspectievenbiedtalsvervangingmiddelenvanschaarserwordendepotgrondmaterialen.
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Alsinds1976 zijnerproevengenomenwaarbijboomschorsalspotgrondvoor
boomteeltgewassenwerdonderzocht.Naasthetpureproduktwerdenookmengsels
vanschorsenRHP-potgrondbeproefd.BovendienwerdeneralsalternatieveProduktensynthetischematerialen tervergelijkingbijbetrokken.
Hoeweldeproduktennognietgeheelzijnuitgetest,zijnderesultatenvoldoendeinteressantomertussentijdsverslagvantedoen.Inhetverledenwerd
steedsmeteenzekereargwaannaarschorsgekekenomdatwerdgevreesd dater
onvoldoendevanwas,datdekwaliteittewensenzouoverlaten endatvooralin
Nederlandhetgevaar zoubestaan,daterschorsvantropischehoutsoortenin
aanwezig zoukunnenzijn.Door toxischestoffenindezeschorszoudenplanten
sterk inhungroei kunnenwordengeremd.Dezeargwaankantendelewordenweggenomen,wanterzijnnieuweprocessenontwikkeldbijdepapierfabricage,waardoorgrotehoeveelhedenschorsvanongeveergelijkesamenstelling vrijkomen.
Ditproduktmoetdannogwelwordengecomposteerdvoordathetkanwordengebruikt.
Momenteel iser inNederlandenDuitslandrond150.000m3directbeschikbaar,
het isongeveer 60%schorsvnnPiceaen40%vanPinus.MochterinNederland
teweinig schorszijndankaneraltijdnogwordengeïmporteerd uitdeSkandinavischelandenwaargrotehoeveelhedenaanwezig zijn.OokbijDuitsepapierfabriekeniseenvrijgoedproduktverkrijgbaar.
Een RHP-grondbestaatzoalsbekenduit60%.tuinturfen40%turfmolm.Depotgrondfabrikantendoen,naarweaannemen,hunbestomhoogwaardigegrondstoffen
inhunproduktenteverwerken.Desondanksblijktdepotgrondvaaknogte
weinigluchttebevatten.Omditteverbeteren zijnaanbovengenoemdemengverhouding jongeveenmosvenen toegevoegd,somstothoeveelhedenvan50%.Het
waterhoudendvermogenvandergelijkepotgronden isdaardoor weliswaarverbeterd,maardoordemodernewijzevanwinnenvandezeveenmosvenenlijkt
heterop,datdedeeltjesgroottezodanig isverkleind,dathierdoorhetluchthoudendvermogennietsterkwordtvergroot.
Omhetluchthoudendvermogenvandegrondtevergroten kangrover,minder
verteerdmateriaalzoalsboomschorsofgrovevezelturfdoordepotgrondworden
gemengd.Hierbijkanookwordengedachtaansynthetischeproduktenalsminipol
ensteenwolvlokken.

Voordelenvanhetdoormengenvangrovermateriaaldoordepotgrondzijn:
-hetwerkt structuurverbeterend.
-hetvebetertdewater-luchthuishouding.
-hetpotgrondmengselwordtlichter
-het kanineenbepaalde,gewenstedeeltjesgroottewordendoorgemengd.
-hetmateriaal ismeestal"schoon".

-13Boornschorsheeftbovendiennoghetgrotevoordeeldathetorganisch materiaal
is,dusvrijsnelverteert.
ZowelaanboomschorsalsaandesynthetischeProduktenklevenspecifiekenadelen:
- naarmateermeermateriaalisdoorgemengd zaldeplantmoeilijkereen
potkluitvormen.
- afhankelijkvandedeeltjesgrootte kunnenerproblemenontstaanbijde
verwerkingvandepotgrond doordepotmachine.
-wanneerversermateriaalwordtgebruiktmoeteropwordengeletdatde
plantenniettedroog komentestaan.
-hetmateriaalgebruiktvoordevertering stikstof,waardoor ditaande
plantwordtonthouden.
- er kanvervuiling indevormvanonkruid enonkruidzaden invoorkomen.
-hetkantever zijnverteerd.
-hetkanonvoldoendezijngecomposteerd.
Hetlaatstenadeelkanwordenopgehevendoortoevoegingvan1kgK.A.S.+
1 kgUreumperm3boomschors.Ook kanwordenbemestmet1kgZ.A.+3,6kg
Osmocoteperm3.

DesynthetischeProduktenhebbendevolgendenadelen:
- zezijnmeestalmoeilijk doordepotgrondtemengen.
- zeverterenniet,waardoorbijhetuitplanten indevollegrondopdelange
duurzoveelmateriaalindegrondkomt,datdegrondmindergemakkelijk
teverwerken isendeplantennietofveelmoeilijker zijnteondersnijden.

Hoeweluitdeproeventotnogtoegeenduidelijkegroeiwinstwerdwaargenomenbijgewassendiewarengeplantinpotgrondmengselswaaraanschorsof
synthetischematerialen warentoegevoegd,iswelgeconstateerddatdezemengselsveelminder snelverteerdendandenietmetdezeProduktengemengdepotgrond.Deplantenblevenooknietachter ingroei.
Hetdoormengenvanschorse.d.lijktineersteinstantiedaarom interessantbij
deontwikkelingvanpotgronden,waarinplantenlangerdanééngroeiseizoen
moetenblijvenstaan.
Uitdepraktijk komenhierover steedsmeervragen,redenomhetonderzoekhieroptoetespitsen.

