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De toepasbaarheid van drijÍmest in populierenopstanden

t1 / J. van den

Burg

R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen

1 Írleiiting:
In de laatste jaren is in de Nededandse veehouderij sprake van
toenernende produktie van dunne mescoorten (kalver-, rundvee-, varkens- en pluimveedrijfmest) die niet steeds in nog aanvaardbare. hoeveelheden op de bij deze bedrijven behorende

grond kunnen worden gebracht. Dit in omvang toenemende
probleem (Geessink L913; Henkens 1975; Henselmans en Algra
1976; Sluijsmaas 1977; Voorburg 1973, 1977) is voor de landbouw aanleiding geweest uir te zien naar toepassingsmogelijkheden voor deze mestsoonen bij andere vormen van grondgebruik, o.a. in de ,bosbouw. Zonder nader in te gaan q> de
vraagstukken die met deze vorm van b,emesting in de bosbouw
samenhangen kan worden aangenornen dat in ieder geval de
populier in aanmerking komt voor roepassing van drijfmest orndat deze Ínestsoorten o.a. tamelijk veel stikstof bevatten en de
populier roleranr is voor rh,oge stiksrofgiften. Nader onderzoek
naar de gÍootte van de drijfmestgiften was echrer gewenst; sinds
7972 worden daarom door ,,De Dorsóí<amp" in samenwerking
en ovedeg met andere instituten - binnen het kader van de
,,Comrnissie Megista van de Nationale Raad -voor Landbouwkundig Onderzoek" - proeven uitgwoerd waarin de werking
van drijfrnestsooÍten q> loofbomen wordt onderzocht. De meeste van deze pÍoev€n - aangelegd rnet verschillende populierecultivars en loofhoutsoorten (berk, wilg es, esdoorn, eik) - zijn
in 1977 aangevangen, zodat de definitieve resultaten pas over
enige jaren bekend zullen zijn. Van een in de periode 1972 t/m
1976 uitgevoerd onderzoek mer 'Rob'r.:sta' populier wordr in dit
artikel een overzicht gegeven, aangwuld met voodopige resultaten van later aangelegde proeven.

2

Proef met varkensclrijfmest in een:beplanting van
'Robusta'-populier
2.1, Bescbrijuing uam de proef
In I97l begon het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te HaTabel

t h

1972

t/m

1976 uitgevoerde bemestingen

Applicability oÍ animal slurries in poplar plantations
Summary
'Rob*sta' poplar (planted. spring 1972) utas íertilàzed, annaally in a fiae
years' experinzent on a nced.i*rn moist sandy soil (pH-KCl 4.8; 3.6 /o
organic matter; Nor. 3.27o; total P 0.08/o PrO) uitb two rates of
NPK fertilizer (140 arud, 280 hg N/ba/ltear as calciwm amnzomisnt
niture,26/o N) and' fo*r rates of pig sl*ty (40 and.80 nz7/ba/lear
in spring, 80 and. 160 m3/ba/year in aat*mn; daerdge total N conremt

7 kg N/no' of slany). After fioe yars of

continaed, d.ressings, mean

heigbt of treer pel treatntent ttere 7.5; 7.7;8.2; 8.7; 8.1 and,8.4 nz,
initial beigbt at planting tnae 1.4 nz. lf rates of effectiue N d.ressings
are conzpared., N in pig slarry prod.aced. berter grouth tban equ.iaalent
arnoilnrr of N as inorganic fertilizer. No sógns of toxicity, d.ae to bigb
N conrents oÍ Íoliage or to Cu in pig slarry (pig slarrSt contains abo*t
80 S Cu/mï) uere obseraed. (maximam foliar N contett being 3.8/o,

maximum foliar C* content 11.4 ,nC/Ad. Differences in C* aptahe by

,reej u)ere snzall: Ca contetut of foliage of ,rees d,ressed. tuirb pig sl*r4t
uas aboaï 1.5 ng/kg bigber than of trees d.ressed utitb NPK. Acceptable dressings of pig slarry in poplar stanàs range fronz j0 nts/ba/year
(effect com.parable with 400 hg calciarn amrnoniam nitrate) to B0 nz9/
ha/year. Recently, tonze trials in utbich also otlser ,J/pes of slarry are
applied., baae been establisbed,.

ren (Gr.) met een proef waarin grote hoeveelheden varkensdrijfmest bij akkerbouwgewassen worden megepast en waarvan de
werking met NPK-giften wordr vergeleken (Instituut voor Boderrn'ruchtbaarheid L974). In her voorjaar van L9'72 is in deze
uit zes behandelingen (in enkelvoud) bestaande proef eenjarige
'Robusta'-populier aangeplanr. Elke behandeling bestond uit een
veldje van 250 m2, het aantal bornen per veldje bedroeg in de
periode 1972 t/m L974 16, in de jaren 1975 en L976 8.Deze
proef is gedurende vijf groeiseizo,errcn (1972 t/m 1976) gevolgd, de in 1972,bij de aanleg uitgevoerde bernestingen zijn
jaarlijks herhaald. Gedurende de periode 1972 t/m 1976 zijn
periodiek bemestingen met CaO, MgO, K,O en PoO, uitge-

in het 'Robusta'-proefveld te Haren en

de gemiddelde samenstelling

*) van de

toegepaste

meststoffen.

Table

1 Fertilization treatmen^ 1972-1976 in tbe'Rob*sta'-tridl d, Haren,
tijdstip van toediening **)

and.aaerage composition*)
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PrO,
(ks/ha)

KrO
(kglha)
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t40

140

280

280

280

280

vj. 7972 tlm vj. 1976 (spring)
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168

10n

160

),2

varkensdrijÍmest: 80 ms/ha

vj. 1972 t/m vj. 1976 (spring)

560

t)o

380

120

6,4

varkensdrijfmest: 80 *t1ha1)
pig slarry
varkensdrijfmest: 160 m:t/h^z)

nj. 1972 t/m nj. 1975 (autumn)

,60

252

380

320

6,4

nj.1972 t/m nj.1975 (aatamn)

tt20

504

760

640

t2,8

bemesting

*t

N-totaal
,oral N

fertilization

time of application

1
2
3
4
5
6

NPK

vj. 7972 t/m vj. 1976 (spring)

t40

NPK

vj. 1972 t/m vj. L976 (sqrins)

varkensdrijfmest: 40 m3/ha

Pig slarry

pig slany

pig sluty

*)

)

N:
gemiddelde samensteliing van varkensdrijfmest
daetdge composition of pig sl*rr1

Prou:

Kro:

(ks/ha)

70 kg/r1f
4,/ kg/ms
4,0 kg/ms

t)

N-effektief
efíectiae

vi.1971
spring 1)7

2) vj.
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Verschijnt tevens als Mededeling nr. 170 van ,,De Dorschkamp"

N ***

)

35 mB varkensdrijfmest/ha

1

Mgo: 1,0 kg/ms
spring 1971
**) iaarliiks
Cu: 80 gr/mi
annual
***) voor varkensdriifmest / for pig sl*rr1t:
N-efÍektief : N-totaal x werkingsfaktor (cf. Kolenbrander en De la Lande Cremer 1967)
effeetitte N - total N x conaersion facïor

1)

***)

j5

rn9

pig .rluny/ha

70 ms varkensdrijfmest/ha
70 mB pig ilany/ha

Cu

(ks/ha)
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Groeigegevens van het 'Robusta'-proefveld te Haren.
Groutrh d.ata oÍ tbe 'Robatta'-trial a, Hdren.

behandeling

gem. hoogte-

tteatnen

groei
(m/ jaar,

1
2
3
4
5
6

gem.

hoogte*) gem. volume
nt. 1976

nj. 1976

(m)

(dm}/boom)

1973-1976)
tnean beight
grourh
(m/year,
197 3-1976)

beigbt
aut*mn 1976
(nz)

aat*mn 1976
(d.mt/tree)

1,1'

7,5

l8

NPK: 280 kg N/ha,

1,36

7,7

38

vj./ spring
40 m3 varkensdrijf-

1,50

8,2

46

80 m3 varkensdrijfmest/ha, vj./spring

I,t9

8,7

68

80 m3 varkensdrijfmest/ha, nj./atrrtrmn

\41

8,1

48

160 m3 varkensdrijfmest/ha, nj./a*tamn

1,55

8,4

59

1,23

6,4

15

NPK: 140 kg N/ha,

mean

mest/ha, vj./t|rin7

Figuurl Hoogtegroei van P'Robusta'te Haren bij herhaalde NPK-en varkensdÍijÍmestbemesting in het voorjaar
Figurel Height growth of P'Robusta at Haren at repeated dressings oÍ NpK and
pig slurry, spÍjng

t

/,/

vj./ sPrinS
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mean aol*me

gemiddelde hoogte lm)
mean height

pig shtrry

pig sl*r4t

pig tl*rry
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+

gemiddelde hoogte bij aanlegvj. 1972 1,4 m
mean beigbt at planting time, spring 1972 1.4 rn
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voerd, die echter voor het onderzoek nier van groot belang zijn
en daarom buiten beschouwing worden gelaten.
De proef was gelegen op een zandgrond (pH-KCl 4,8; organisóe stofgehalte 3,6 /6; P-totaal 0,08 7o PrO5; Nore. 3,2 Vo),
waarin het grondwater in de groeiperiode op ca. 1 m - maaiveld srcnd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de jaarlijks uitgevoerde behandelingen en de totale hoeveelheden N,
PrO, en KoO per kunstmest- en drijfmestgift waarbij valt op te
merken dat voor de samenstelling van de drijfrnest niet is uit-

van de werkelijke gehalten (die per jaar steik kunnen
wisselen) maar van de standaardgehalten, zoals die door het
,,Consuientschap voor Bodemaangelegenheden" (I97 4) worden
gega.aa

gehanteerd.

2.2 Res*ltaren aan d.e proef te Haren
De hoogtegroei van de diverse behandelingen is jaadijls gemeten, evenals de diktegroei; de invloed van de bemesting op de
minerale voedingstoestand is bepaald door analyse van bladmonsters, verzameld in augustus (Van den Batg I)74). \Tegens
het ont'breken van een kontrolebehandeling is op basis van een
voor 'R.db'usta'-pop'ulier bestaande relatie russen het N-gehalte
van de organische stof in de bwengrond (Nor*) en de hoogtegÍoei - op gronden met een voldoende vochtvoorziening - de
hoogtegroeiontwi'kkeling geschat voor niet met kunstmest-N of
drijfmest-N bemeste'Robusta'-populier, zodat een vergelijking
van de bemestingseffekten mogeiijk is (Van den Burg 1977).
De belangrij'kste resultaten zijn samengevat in tabel 2, waaruit
valt af te lezen dat de werking van varkensdrijfmest die van
kunstmest (met dezelfde hoeveelheden effektieve stikstof) wertreft.
Vergelijkt men nu de effekten van de voorjaarsbemestingen met
NPK en varkensdrijfmest, dan valt op dat de hoogtegroei van
de beplanting slechts in geringe mate is beïnvloed door de
NPK-bernesting (figuur 1). De effektenvar 40 en vooral 80 mB
varkensdrijfmest/l'n/jaar op de hoogtegroei en op het boomvoluÍne zijn veel uitgesprokener. Varkensdrijfmestbemesting
heeft dus een groter effekt op de groei van 'Robusta'-populier

1971 1912

1973

N-'l4O ks/haljaar
N. 28O kg / hal iaar
40 m3 varkensdrijfmest/ha/jaar

pig slurÍy i ha/ year
80 m3 varkensdnjfmest/ ha. jaar
pig slurry/ ha/year

onbemest (schatrrng op basis
van N org)
control(estimate, based on
N content of soil organic malter)

1974 1975

tijdstip

1976

(nàjaar)

time
{autumn)

dan NPK-bemesting als wordt uitgegaan van overeenkomsrige
hoeveelheden effektieve stikstof (de N-werking van 40, resp.
80 mB varkensdrijfrnest/ha, toegediend in het vooriaar, kan met
behulp van de weÍlcingsfaktor worden geschar op 168, resp.
336 kg N/ha in de vorm van kalkamrnonsalpeter). Dit effekt
van varkensdrijfmest kwam ook tot uiring in de zeer droge
zomer van 1976 toen de met 80 ,mB varkensdrijfmest/ha (voorjaars- en najaarsbernesting) en 160 ma varkensdrijfmest/ha (najaarsbemesting) bemeste lbomen in augustus een dichte blad-

stand hadden en weinig bladval verroonden, de daarentegen
alleen met NPK b,emeste bomen hadden minsrens de helfr van

hun blad verloren.

Volgt uit het bovenstaande een grote roleranrie voor varkensdrijfmest, dit effekt valt ook te beschouwen als een hoge stiksrofroleranrie, hetgeen met bdhulp van figrrur 2 kan worden

geïllustreerd: bij toepassing van NPK-bem'esting bleek bij een
hoeveeiheid van ca. 100 kg N/ha (wereenkomend met 400 kg
kalkammonsalpeter/ha) de optimale stikstofgift reeds te zijn
bereikt. Bij bemesting met varkensdrijfmest daarentegen werd
eerst bii hoeveelheden die overeenkomen met een effektieve
stikstofgift van 300 à 400 kg N/ha (vergelijkbaar met een giÍr
van,1200 à 1600 kg kalkam,monsalpeter,/ha) de op'timale N-gift
bereikt, giften van ca. 500 kg effektiwe N/ha werden getole-

reed.
Door het ontrbreken van een kontrolebehandeling is het effekt
van de NPK- en varkensdrijfmest op de bladsamenstelling van
de populier niet geheel vast te stellen, hoewel

uit

de bladsamen-

stelling wel kan worden gekonkludeerd, dat vooral het N-gehalte sterk is verhoogd: meestal bedraagt het N-gehalte van blad

fo
gemiddelde jaarlijkse hoogtegroei (cm)
mean annual height growth (cm)

200

Figuur 2. N-bemesting en hoogtegroei van P'Robusta' te Haren
Figure 2. N fertilization and height growth of P'Robusta' at Haren
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van 'Robusta'-populier 2,2-2,8 7o. De overige gehalten aan belangrijke,makro-elementen hebben voor populier normale waarden (tabel 3).
Ondanks deze uitgesproken goede stikstofvoorziening is in de
periode l9l2 t/m 1976 slechts incidenteel aantasting door populiereroest gekonstateerd (;bij de met drijfmest bemeste bomen),
die echter laat in het groeiseizoen o,ptrad en geen nadelige invloed had.
Een andere belangrijke minerale voedingsstof is het kq>er, omdat varkensdrijfmest een vrij hoog kopergehalte heeft (gemiddeld 80 gram Cu/mB). Jaadijkse bemesting met varkensdrijfmest in deze proef leidde dus tot tamelijk hoge jaadijkse
kopergiften, nI. 3,2; 6,4 en !2,8 kgCu/ha/jaar, bij varkensdrijfmestgiften van 40,80 en 160 r#/ha/jaat. Ter vergelijking kan
dienen dat in populierekulrures met kopergebreksverschijnselen
een eenmalige gift van 50 kg ko,persulfaat/ha (die ongeveer
I2,5 kg Cu bevat) als voldoende wordt beschouwd voor het
doen verdwijnen van kopergebrek. Ondanks deze hoge kopergiften zijn geen kopervergiftigingsverschijnselen waargenomen.
Door de zrlÍaarcte NPK-gift (280 kg N/,ha * 280 kg PrO./ha

+

600 kg effectieve N/haljaar(effectieve

500

280 kg K"O/ha) daalde het Cu-gehalte van het blad aan-

vankelijk, maar kopergebrek werd niet gekonstateerd (Van der
Meiden 1962, 1.976). In rabel 4 zijn de gegevens qmrrent de
Cu-voorziening van'Ro5usta'-populier te Haren samengevat.
Uit deze gegevens vallen twee konklusies te rÍekken:
- het Cu-gehalte van populiereblad neemr in de eerste jaren na
de aanleg langzamerhand toe, onafhankelijk van de bemesting;
dit vormt een bevestiging van resultaten van eerder onderzoek
(Van der Meiden, ongepubliceerde gegevens);
- ondanks de middels de varkensdrijfmesrbemesting toegediende kopergift is het Cu-gehalre van het blad van met vatkensdrijfmeslbemeste bomen gemiddeld slechts ca. 1,5 mg/kg hoger
dan dat van alleen met NPK bemeste bomen.
Het laatste leidt weer tor de konklusie dat de populier niet uitgesproken scherp reageert op hoge Cu-giften, voor zover het het
gehalte van het blad Lbetreft.

kg

N=totale Nx werkingsfactor)
effective N/ha/year(effective N=total N x conversion factór)

Tabel 3 Variaties in de bladsamenstelling van 'Robusta'-populier te
Harcn,7973 t/m 1976 (gehalten (7o) van de droge stof, augustus).
Table 3 Variation in foliar comtelrrs of 'Robutta'-Qoblar at Haren,
1973-1976 (content (%) of d4t tmatter, Áagu.sï).
NPK

varkensdrijfmest

N

3,22-317 5

P

0,20-0,18

3,rr-3,7 4
0,20-0,r2

bemesting

pig sl*rry

fertilization
element

n*lrient

K

t,86-2,34

Mg *)

1,62-2,45

0,22-0,3'

0,25-0,39

*) In 1972 t/m L976
(kieseriet).

is regelmatig met 70-115 kg MgO,/ha

bemest

Annaal MgO àressing: 70-115 hS MCO/ba (h.ieserite).

4 Cu-gehalten van het blad (mglkg) van 'Robusta'-populier te
Harcn,l972t/m1976 (augustus); bomen in alie behandelingen gezond.
Table 4 Ct contents (nS/hS) of foliage of 'Rob*sta'poplar at Haren,
1972-1976 (Á*g*st); teet heahh3t in all treatnents.
Tabel

bemesting (jaarlijks)
f ertilization ( annual

1972 t973 1974 1975

1976

)

NPK: 140 kg N/ha, vj.
NPK: 280 kg N/ha, vj.

40 ms varkensdrijfmest/ha, vj.

80 m3 varkensdrijfmest/ha, vj.
80 m3 varkensdrijfmest/ha, nj.
160 m3 varkensdrijfmest/ha, nj.

t,0
3,4
6,3
6,5
5,2

t,8

7,1 8,7 8,8
5,8 7,0 7,0
7,t 11,0 9,6
7,6 9,) 10,0
7,7 10,3 8,6
6,8 9,' 9,0

10,6
8,1
11,0
i 1,0

tt,4
10,1

varkensdrijfmesti pig slilfftt; vj.: tpring; nj.: aat*mn

Van belang voor de praktijk is verder de kwaliteit van het hour.
Onderzoek aan stamsóijven, genomen in het naiaar vaa 1976,
toonde
dat het dichtheidsgetal van het hout varieerde russen
0,39 en^an
0,42 kg/dmt; de bemesting had hierop geeri merkbare
invloed.
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Iqvloed van bemesting met varkensdrijfmest op de groei van populiet (aanlegvoorjaar 1972, eenjarig plantsoen).
Links: gedurend.e vijf jaar bemest met N-P"O5-K,O (140-140-140 kg/ha.); gemiddelde hoogte najaar 1976: 7,5 m, dbh: 12,) cn.
Rechts: gedurende vijf jaar bemest met 80 m:|varkensdriifmest/ha/jaar; gemiddelde hoogte najaar 1976:8,7 m, dbh: 75,4cm.
Let op de tameli.lk slechte konditie van de met NPK bemeste bomen en de goede konditie van de met varkensdrijfmest bemeste bomen in de droge
zomer van 1916.

lnfluence ol dressing u,kh pig slurrl' om grouth of poplar (planted. spring 1972, onel,ear-old material).
Left: d.retsed' d.aring 5 years ttith N-P"O,-K,O (140-140-140 hS/ba); mean beigbt a,tttunln 1976:7.5 m, dbb: 12.3 cm.
Right: dressed d.uring 5 years u'itlt 80 m3 pig slar4'/ba/year; nzean beighr dtutu?nn 1976:8.7 m, d.bh: 15.4 cm.
Note rather poor condition of Írees d.ressed. uith NPK and. good, condition of trees drested tuith pig shrry, daring the d.ry sarznzer of 1976.
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Overige proefnemingen
Door ,,De Dorschkamp" is sinds I974/L977 een aantal proeven
aangelegd waarin de werking van rundvee-, varkens- en kalverdrijfmest in looíhoutbep'lantingen wordr onderzocht. In deze
proeven wordt de mest in de vroege zomer (juni) ingebracht
orndat op dat tijdstip her afzetten ervan in de landbouw op
moeilijkheden stuit en het aanbod dus toeneemt. \Tegens de
korte waarnemin3sduur zijn nog geen definitieve konklusies te
trekken. Wel kan worden vermeld dat in een populierentoetsproefveld nabij Sint Oedenrode een sinds 1974 jaarlljks uitgevoerde voorjaarsbemesting mer ongeveer 60 mB rundveedrijfmest/ha/ jaar (die gemiddeld 4,4 kg N/mB bevat), aangevuld
met wisselende hoeveel,heden kunstrnesrsriksrof (100-180 kg
N/ha/iaar) tot goede resultaten leidde. Zowel de N- als de
K-voorziening werden verbeterd, vooral her laatste is voor Brabantse zandgronden van belang omdat ziih daar vaak K-gebrek
voordoer.

De invloed van drijfmestbemesting op de Mg-voorziening is
nog onvoldoende bekend, hoewel uir recenre onderzoekresultaten kan worden opgemaakr dat het Mg-gehalre van het blad
door drijfmestbemesting kan dalen-

4

Diskussie en konklusies
de proef mer 'Robusta'-populier vair af te
leiden dat deze kultivar voorjaarsbemesringen mer varkensdrijfmest tor minstens 80 m:i/ha en najaarsbemesringen ror minstens
,UO
/ha goed verdÍaagr. Deze bemestingen leiden tot groei-

Uit de resultaten van

^:t

verbetering, die hoofdzakeiijk aan de N-werking zal zljn toe te
sórijven, hoewei op zandgronden met een matige K-voorziening ook sprake is van eefl verbeteÍing van de K-opname door

in het proefveld te Haren gekonstateerde
verschijnsel dat varkensdrijfmest in vergelijking met kunstmest
(op basis van geliike hoeveelheden effektieve N) tot een betere
populier. Voor het

groei en konditie van de populier aanleiding gaf, is nog geen
verklaring te geven.

Het toepassen van de in de proeven gebruikte hoeveelheden
varkensdrijfmesr blijkt niet te ieiden tot overmatig hoge N-gehalten in het blad: de hoogste aangetroffen waarde bedroeg
3,7 a/a N, hetgeen ruim ligt onder de waarde van4,87o die in

kwekerijen is aangetroffen en waarbij nog geen nadelige gevolgen optraden (Van den Burg 1974). De populier vertoont dus
ten aanzien van hoge N-giften een aanzienlijke tolerantie, die
in dit onderzoek bleek te liggen bij minstens 500 kg (effektieve) N/ha. Uit een N-bemestingsonderzoek met Populus del-

toides (Blackmon L9l7) bleek zelfs dat de N-tolerantie van
populier nog hoger kan liggen.
Door de bemesting met varkensdrijfmest wordt de houtkwaliteit
niet nadelig beïnvloed: de gevonden dichtheidsgetallen van het
hout van 'Robusta'-populier te Haren liggen in het trajekt van

0,37-0,49 kg/dm:t, dat voor 'Robusta' als normaal is te beschouwen (Griffioen 1976; Houtinstituut TNO 1972;Rtjsdijk 1977).
Op één gevolg van bemesting mec varkensdrijfmest moet iets
dieper worden ingegaan: herhaalde bemesting met varkensdrijfmesr heeft tot gevolg dat (in tegenstelling tot rundvee- en kal-

38

verdrijfmest) akkumulatie van koper in de bovengrond optreedt.
een door Henkens (1975) gegeven berekeqing blijkt dat in
akkerbouwgronden de totale hoeveelheid- Cu in de bouwvoor
(d.i. de bovenste 20 cm) met 0,4 mg Cu/kg toeneemt, per kg
toegediend Cu. Onder aanname dat het Cu onder populiereopstanden zich ophoopt in de bovenste cm's omdat geen grondbewerking plaatsvindt, zal de verhoging hier in de orde van
grootte van L,5 mg Cu/kg per kg toegevoegd Cu liggen. De
grenswaarde waarbij Cu-vergiftiging van populier gaat optreden
is niet bekend, voor landbouwgewassen is enige groeiachteruitgang mogelijk als het Cu-totaalcijfer ca. 80 à 100 bedraagt.
Voor de praktijk betekent dit bv. dat met een eenmalige gift
van 50 mB varkensdrijfmest/ha tevens wordt bemest met 4 kg
Cu/ha, hetgeen het Cu-totaalcijfer van de bovenste 5 cm met
ca.6 mg/kg doet stijgen. Dit houdt in dat na 10-15 keer bemesting met een varkensdrijfmestgift van tO
een Cu^t/ha
totaalwaarde wordt bereikt, waarbij gevoelige landbouwgewassen een groeiacÍrteruitgang gaan vertonen. Dit laatste behoeft
niet het geval te zijn voor de populier, dodr het is van belang
de Cu-akkumulatie,als gevolg van varkensdrijfmesóemest:ng
niet uit het oog te verliezen in verband met mogelijke aspekten
van bodemverontreiniging.
In hoeverre het tijdstip van toedieqing het effekt van de varkensdrijfmest ,beïnvloedt valt nog niet goed te beoordelen. Bi;'
benadering geldt wel dat najaarsgiften ongeveer de halve werking hebben van voorjaarsgiften. In de proef te Haren is de
varkensdrijfmest steeds vrij vroeg in het voorjaar gegeven, nl. in
tebruafi/naart. In de praktijk zal dit uit kostenoogpunt minder
aantrelckelijk zijn omdat in die periode de drijfmest in de landbouw zelf kan worden aÍgezet. In de maand juni daarentegen
is de afzetmogelijkheid in de landbouw gering (Stichting Brabantse Mestbark 1977) en zal de vtaag rraaÍ andere afzetmogelijkheden roenemen. Tot nu toe is nog nier bekend in hoeverre
de werking van in juni toegediende drijfmest achterblijft bij die
in het voorjaar toegediende. Dit kan pas worden vastgesteld als
de resultaten van thans lopende proeveo bekend zijn. In eerste
benadering mag men echter aannemen dat de werkingskoëfficiënt van de in de drijfmest aanwezige stikstof ca. 50 7o bedraagt als de mest in de vroege zomer wordt toegediend. Dit
betekent dat, uitgaande van een als normaal te beschouwen gift
van 100 kg zuivere N/ha in populierebossen, als drijfmest ca.
200 kg Ny'ha rnoet worden toegediend, hetgeen overeenkomt
met ca. 30 mB varkensdrijfrnest/ha. Hoggre giften ztjn vanzelfsprekend mogelijk, doch een gift van ca. 30 mB /ha komt neer
op een Cu-gift van 2,4 kg Cu/ha, zodat het Cu-gehalte van de
bovenste 1 cm mer ongeveer 3,5 mg Cu/kg wordt verhoogd.
De periode waarin geen nadelige gevolgen van de Cu-akkumulatie zijn te verwachten bedraagt dan minstens ongeveer 25-30

Uit

jaar.
Een voor de praktijk verder van belang zijnde waag is die van
de wijze van mesfferspreiding. De indruk bestaat dat toediening
in het vroege voorjaar niet leidt tot enigerlei beschadiging van
de bomen. Bij toediening in juni is de kans op schade war groter, omdat onzorgvuldige verspreiding kan leiden tot bladbe-
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schadiging. Ter vermijding van risiko's is het daarom van belang
dar de mest niet in de onmiddellijke nabijheid van de bomen
wordt gebracht en dat de mest zo Iaag mogelijk bij de grond

wordt verspoten.

Samengevat kan uit de tot nu toe verkregen ervaringen met
drij fmestsoorten het volgende worden gekonkludeerd:
- een enige jaren herhaalde, in het voorjaar toegediende bemesting met 80 m3 varkensdrijfmest/ha of 60 m3 rundveedrijfmest/ha wordt door populier goed verdragen en geeft aanleiding tot groeiverbetering;
- in de praktijk is het aanrbod van drijfmest in de maand juni
het grootst en komt deze maand het meest in aanmerking voor
bemesting met drijfmest in populierebossen;
- op grond van de stikstofwerking en het Cu-gehalte van var-

kensdrijfmest

is een hoeveelheid van ca. 30 m8 varkensdrijfgift te besdrouwen; deze gift kan

mest/ha als een redelijke

zonder bemtaar enige jaren worden herhaald, zonder dat gevaar
dreigt voor te sterke Cu-akkumulatie in de bovengrond; hogere
giften zijn echter mogelijk.
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