de kers en zijn concurrent(en).
Als vuistregel voor de afstand
kan gelden: doorsnede op borsthoogte x 25 (bijv. d.b.h. is 20 cm
dan 20 x 25 is 5 meter afstand).
Een te sterke dunning is niet aan
te bevelen omdat de jaarringbreedte maximaal 10 mm mag
bedragen.
In 1986 is in de beheerseenheid
de Hollandse Hout (888 ha.) een
proefvlak uitgezet in een opstand
zoete kers (zie tabel 3 en 4). De
eerste dunning heeft plaats gevonden in 1986. In die tijd hadden we nog weinig ervaring in
welke mate zoete kers gedund
moest worden. Uit de tweede
meting in 1988 blijkt dat de opstand goed groeide. Tijdens deze meting vroegen we ons af
wanneer de opstand weer gedund moest worden. De conclusie was dat we nog zeker twee
groeiseizoenen konden wachten.
In 1990 en 1991 is de opstand
gemeten en hieruit bleek een
dramatische terugval in de lopende bijgroei. Visueel viel op
dat de opstand zich sterk had
opgekroond tot vaak meer dan
tweederde van de boomlengte.
In 1991 is er gedund wat een
zeer goed herstel van de lopen-

de bijgroei te zien gaf bij de vierde meting in 1992. Wij hebben
hieruit de conclusie getrokken
dat er regelmatig flink gedund
moet worden en dat de kroondiepte de graadmeter is voor het
tijdstip en de mate waarin gedund moet worden. Dit gegeven
moet wel gezien worden binnen
de huidige levensfase van deze
opstand en op deze groeiplaats.
De kers heeft last van waterlot-

vorming en dit vermindert de
kwaliteit. Teveel in een keer vrijstellen moet worden voorkomen.
In de eerste groeijaren kan vormsnoei worden toegepast d.m.v.
het weghalen van een dubbele
top en zuiger. Wat betreft het opkronen zijn de meningen van de
diverse beheerders verdeeld (Lit
1, 2, 3). Eén zegt: alleen de dode
takken, en de ander zegt: ook levende takken opkronen. Ik ben
geneigd de tweede mening aan
te bevelen tot het tegendeel bewezen is. Ook het aanbevolen
tijdstip van opkronen is verschillend. Dit heeft alles te maken met
een mogelijkheid van besmetting
met schimmels. Dit brengt gomvloei teweeg wat de kwaliteit van
de stam sterk aantast.
De opkroonregels:
1. De levende takken worden afgekniptlgezaagd, eventueel aanwezige dode takken worden
eveneens meegenomen.
2. Gestreefd wordt naar het opkronen van ongeveer 500 bomen. Dit is meer dan het aantal
toekomstbomen (200-250 stuks).
Dit komt omdat de bomen nog te
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Bij het bepalen van een toekomstboom moet de boom geen
smalle kroon hebben en geen
sterk omhooggaande takken vormen. Deze laatste bemoeilijken
het opkronen. Verder moeten de
normale regels van toekomstbomen gehanteerd worden.

veel aan verandering onderhevig
zijn tussen het moment van de
eerste keer opkronen en het moment dat de toekomstbomen
worden aangewezen. Om voldoende keus te hebben is het
aantal van ongeveer 500 stuks
gekozen.
3. Er wordt zo vroeg mogelijk begonnen met het opkronen. Indien
mogelijk vanaf vier jaar.
4. Opkroontijd: maart tot en met
juli.
5. De takken worden loodrecht
op de tak zelf afgeknipt en zo
dicht mogelijk bij de stam. Het
liefst met de schaar opkronen
daar deze de kleinste wond veroorzaakt.
6. Dikke takken mogen niet meer
afgezaagd worden. Dit om beschadiging door rotting en gomuitvloei te voorkomen. Er moet regelmatig worden opgekroond.
Het beste is een keer per jaar of
een keer per twee jaar. De takdoorsnede mag de drie cm doorsnede niet overschrijden. Tevens
moet voorkomen worden dat er
niet teveel takken worden verwijderd. (waterlotvorming).
7. Het is aan te bevelen tot een
gemiddelde hoogte van tien meter (bij een leeftijd van ongeveer
vijftien jaar) twee A drie takkransen te laten zitten en de rest te
verwijderen. Er mogen meer tak-

kransen blijven zitten als de doorsnede van de takken de drie cm
maar niet overschrijdt.
8. Eénderde van de opperhoogte
van de boom in de eindfase (80
jaar) mag maximaal worden opgekroond. Bijgaand schema
noestvrij-stamstuk en kroondiepte (lit. 3) verduidelijkt het nog
eens. Hier is ook te zien dat vanaf tien meter (bij een te bereiken
hoogte van dertig meter) geen
enkele tak meer dood mag gaan.
Bij een opperhoogte van ongeveer veertien meter en voor het
bereiken van een gemiddelde
d.b.h. van dertien cm wordt een
aanvang gemaakt met het aanwijzen van toekomstbomen. Er
moeten 200 tot 250 toekomstbomen per ha. worden uitgezocht.
De bomen moeten, zo mogelijk,
gelijkmatig verspreid zijn over de
oppervlakte. Bij een opperhoogte
van ongeveer 23 meter (leeftijd
ongeveer 40 jaar) is het aantal
toekomstbomen door de dunningen teruggebracht tot 150 A 200
per ha. Deze bomen blijven tot
de eindoogst staan. De leeftijd
van 80 jaar geldt dan als een
maximum vanwege het dan optredende kernrot. Het behalen
van 8 meter en met een noestvrije
houtmantel van 40 - 50 cm is dan
zeer waarschijnlijk.
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Schimmelinval veroorzaakt veelvuldig gomuitvloei en dit vermindert drastisch de houtkwaliteit.
Verder is de boom gevoelig voor
zonnebrand. Soms treedt de
schimmel Monilia op, dit uit zich
door het indrogen van de topscheut, d.m.v. het wegknippen is
dit te verhelpen. Kernrot treedt
op latere leeftijd op en is te herkennen door sterke wortelaanlopen tegen de onderstam.
Tevens is de kers gevoelig voor
windworp. Een doorwortelbare
zone van minimaal 80 cm is
noodzakelijk. Kers is erg gevoelig voor schade door hazen, konijnen, muizen en reeën. Rasteren moet dit voorkomen.
Voor de avifauna betekent de
kers een verrijking. Appelvinken
komen altijd voor in bossen waar
een kers te vinden is.

Samenvatting en conclusie
De aanplant van kers kan als monocultuur en in menging als neven-boomsoort waarbij het laatste in ecologisch opzicht is aan
te bevelen. Het zuiveren, dunnen
en opkronen moet zeer regelmatig en op tijd gebeuren. Hierbij
zijn twee uitgangspunten essentieel, om gomuitvloei te beperken
mogen de te snoeien takken niet
dikker zijn dan drie cm en de
kroondiepte van de volwassen
boom moet minimaal tweederde
deel van de te verwachten boomhoogte zijn, anders wordt de minimaal 40 cm noestvrije houtmantel niet behaald.
Vanwege het kernrot moet de
kers tussen de 70 en 80 jaar worden geoogst. Boniteit 1 en 2 kunnen alleen gehaald worden als

de aanplant plaats vindt op rijke
bosgronden (tabel 2). Om windworp zo beperkt mogelijk te houden moet de doorwortelbare zone minimaal 80 cm bedragen.
De Duitsers hebben zich afgevraagd waarom er zo weinig gebruik gemaakt wordt van de kers.
Uit het bovenstaande verhaal
blijkt overduidelijk de reden. Om
een boom te telen met een hoge
kwaliteit moet er eerst veel geld
geïnvesteerd worden. Tevens

luistert het tijdstip van ingrijpen
zeer nauw.
Eén keer te laat betekent een definitief einde van de kwaliteit.
Maar laat u niet weerhouden
want de kers is:
-In het voorjaar een pracht met al
zijn bloemen.
- Een belangrijke voedselbron
voor bijvoorbeeld appelvinken.
- Voor de recreant in de volle zomer een boom vol kersen.
- Op 70 jaar een boom die een
hoge kwaliteit hout levert.

- Een boom die na de oogst in
een menging met een andere
boomsoort een open plek creeërt
voor natuurlijke verjonging.

Geciteerde auteurs uit AFZ van
14 mei 1988 nr. 20
1. Dr. Gunther Ludemann, Eutin/

Holstein. Anbauerfahrungen mit
der Vogelkirsche in Ostholstein.
2. Hans-Jurgen Otto, Hannsen
Anbander. Der Vogelkirsche in
Niedersachsen.
3. Martin und Heinrich Speicker,
Freiberg. Kirschenwertholz.

Tijdelijk tot bijna f 400,- inruilpremie bij aankoop
van een Husqvarna 254 XP(-G) motorkettingzaag.
Aktie geklig tim 30 bni 1994

- Robuuste zaaamakker

leziisì

- Laag tri~lii~sniveau
- Goede balans
-Vermogen 3,9 pk=2,9
- Ook leverbaar met handvatvetwarming (254XP-G)

Haal nu uw voordeel
bij de Bos & Tuin dealer
Bel voor meer informatie en een uitgebreid
documentatiepakket naar Husqvama Bos & Tuin
in Woudenberg.
Tel. 0349868888 - Fax. 0349865440

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1994

