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Populus X euramericana
"Hees"
P "Hees" is evenals "Ellert" een euramerikaanse hybride. Het zaaisel waarUit p. "Hees" is geselecteerd, onder
nummer 3512, is ontstaan Uiteen kruising van een P. deltoides uit Michigan
als moeder en een P. nigra uit Saumur,
Frankrijk. Dit is de nigra, die ook de
vader is van "Ellert". De naam "Hees"
is ontleend aan het landgoed "Hees"
bij Babberich in de Achterhoek. Op dit
landgoed liggen veel proefvelden van
"De Dorschkamp" en in één daarvan
is nummer 3512 geselecteerd.
De groei van de kloon is zéér goed, al
blijft hij lets achter bij "Eller(. maar hij
is nog In alle gevallen beter dan "Robusta". De weerstand tegen bacterIekanker en roest is uitstekend en tegen
Marssonlna goed. De stam is recht
met lange opstaande takken. Hij vormt
een nogal brede, uitstulpende kroon.
Dit laatste is enigszins afhankelijk van
de standplaats en -ruimte. Kortom,
"Hees" lijkt een goede groei en rechtheid te combineren met een behoorlijk hoge weerstand tegen ziekten. De
stekbaarheld is eveneens uitstekend.
Aanbevelingen t.av. de aanplant zijn
dezelfde als welke bij "Ellert" zijn gegeven.

Tot slot
Alle vier de klonen zijn ontstaan uit
kruislngs- en selectiewerk van "De
Dorschkamp". Op "Koster", "Ellert" en
"Hees" berust kwekersrecht en op
grond daarvan zal in de prijs van het
plantsoen een klein bedrag zitten voor
deze Dorschkamp. Dit zal het instituut
moeten helpen om ook in de toekomst
te kunnen blijven werken aan het
creëren van optimaal teeltmateriaal,
aangepast aan de dan geldende voorwaarden en wensen.
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