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VERMEERDERING VAN POPULIEREN UIT BLADSTEK
IN DE OPEN LUCHT
PROPAGATION
SUMMARY
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Some poplars, e.g. those that cannot easily be propagated from hardwood
cuttings (like Populus x canescens and Populus tremula), are propagated at
the Forest Research Station in Wageningen from softwood cuttings.
These softwood cuttings are kept in open frames during the day under
continuous mist (in the beginning from 7.30 to 17.15 o'clock, later gradually
shorter in order to wean the plants). During the night the frames are kept
under a lath cover of the type used for shading.
After six to eight weeks the plants can be potted. They can also remain
standing in the rooting medium until next spring. The results varied from
59% to 100%. See page 469.
Samenvatting
Sommige populieren, waaronder soorten, die niet of moeilijk uit winterstek kunnen worden vermeerderd (o.a. de grijze abeel, Populus x canescens
en de esp, Populus tremula) worden bij het Bosbouwproefstation vermeerderd uit bladstek (zomerstek), dit zijn onverhoute scheuteinden met enkele
jonge blaadjes.
Dit bladstek wordt gedurende circa vier tot zes weken overdag in een
open bak ononderbroken onder nevel gehouden (aanvankelijk van 7.30 uur
tot 17.15 uur, later geleidelijk korter om ze af te harden). Van 17.15 uur
tot 7.30 uur wordt niet verneveld en wordt de bak afgeschermd met een
hor van houten latten van het type dat voor beschaduwing wordt gebruikt.
Na zes tot acht weken kunnen de planten worden opgepot. Zij kunnen
ook in het stekmedium blijven staan tot volgend voorjaar. De slaging varieerde van 59% tot 100%. Zie blz. 469.
Vegetatieve vermeerdering
Sommige populieren, zoals de grijze abeel (Populus x canescens) en de
esp (Populus tremula) kunnen niet of moeilijk uit winterstek (verhoute stek)
worden vermeerderd. Deze moeilijkheid is een hinderpaal voor de praktische
toepassing van deze houtsoorten.
De vermeerdering geschiedt in de praktijk door:
1. enten (bijvoorbeeld op een onderstam van een stekbare kloon van
Populus alba);
2. wortelstek, d.w.z. dat gedeelten van een opgegraven wortel in de grond
worden gestoken.
Bovendien kan vermeerderd worden uit:
*) Verschijnt tevens als Korte Mededeling nr 60 van het Bosbouwproefstation.
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3. wortelbroed. In de kas gelegde, met grond licht bedekte uitgegraven
wortels vormen spruiten. Deze spruiten worden, als ze slechts enkele cm
lang zijn, afgesneden en in turfmolm onder dubbel glas gestoken. Zij vormen
dan vaak weer wortels.
Voor de praktijk hebben deze methoden bezwaren. Bij enten zijn de
eigenschappen van de onderstam mede bepalend voor de ontwikkeling van
de boom. Voorts kan een slechte vergroeiing van griffel en onderstam eerst
jaren later tot uiting komen.
Wortelstek
Deze is vaak moeilijk in voldoende aantallen te krijgen en de beworteling van dit stek is van kloon tot kloon sterk verschillend. De wortelbroedmethode is voor de praktijk veel te omslachtig.
Bladstek (zomerstek)
Sedert twee jaar wordt bij het Bosbouwproefstation vermeerderd uit bladstek (zomerstek). Dit zijn onverhoute scheuteinden met enkele nog jonge
blaadjes van hetzelfde groeiseizoen, liefst zo kort mogelijk voor het steken
gevormd.
Alleen als dit materiaal in het juveniele stadium verkeert, is een goede beworteling te verkrijgen. Van oude bomen worden daarom eerst enten gemaakt, die zo nodig een of enkele malen worden teruggesneden tot snelgroeiend juveniel materiaal ontstaat.
Stekmedium
Dit bestaat uit een mengsel van rivierzand en turfmolm in een verhouding
1:2. Een 25 cm dikke laag hiervan wordt gebracht in een bak. Deze wordt
niet met een glasplaat afgedekt, doch blijft open. De ondergrond van de
bak wordt voor het inbrengen van het zand en turfmolmmengsel losgespit

Foto 1
Verneveling in open bak. Mist propagatiön in open frame.
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Nevelapparatuur
Een koperen buis met een diameter van 12 mm wordt op een hoogte van
ongeveer 35 cm boven het grondmengsel in het midden van de bak bevestigd en door een plastic slang op de waterleiding aangesloten (zie foto 1).
De bak is 1,50 m breed. Op onderlinge afstanden van 60 cm zijn
sproeidoppen op de buis bevestigd
van het type ketsdop, als weergegeven in foto 2. Het uiteinde van
de buis is gesloten. Een gootje van
zink of plastic onder de koperen
buis vangt lekwater op en voert dit
buiten de bak (zie foto 1).
Duur der verneveling; afharden
Men behoeft geen automatische
vernevelingsregelapparatuur te gebruiken om een goed resultaat te
bereiken. Indien zonder onderbreking in het volle licht over de
open bak wordt vernevelt gedurende de dag, terwijl deze bak 's avonds
en 's nachts wordt afgedekt met
een schaduwhor van houten latten,
is de beworteling zeer bevredigend.
Aanvankelijk wordt verneveld
van 7.30 tot 17.15 uur. Al naar
gelang van het weer wordt na twee
Ketsdop. Deflection type nozzle.
verneveling
s morgens later aangezet en 's middags eerder afgesloten. Hoewel moeilijk vaste normen zijn te geven, kan het
volgende schema een voorbeeld zijn:
vernevelen
schermen
van tot
van tot
le periode: 2—3 weken
7.30—17.15 u 17.15—7.30 u
2e periode: 2—3 weken aanvankelijk
8.00—16.45 u 17.15—7.30 u
daarna geleidelijk
8.30—16.15 u 17.15—7.30 u
tenslotte
9.30—15.30 u 17.15—7.30 u
einde verneveling na 4—6 weken (afhankelijk van het
weer)
3e periode: 1—2 weken niet vernevelen. Alleen gieten; bij warm weer
schermen en vooral in de eerste tijd vaak (vier a vijf keer
per dag) gieten, 's Nachts niet schermen.
Na 3e periode: niet schermen. Gieten naar behoefte.
Groeistoffen en bodemverwarming
In 1962 werden deze middelen niet toegepast.
In 1963 werden toegepast:
F o t o
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a. groeistof: Rhizopon AA (poeder): bij alle stekken, het was daarom niet
mogelijk de invloed hiervan na te gaan;
b. bodemverwarming: bij alle stekken in één van de vier bakken.
Invloed van de bodemverwarming
Verwarming van de bodem door een elektrische draad werd toegepast
van 9 juli t/m 8 augustus 1963. De temperatuur van het stekmedium in de
bak werd dagelijks op vier tijdstippen gemeten. Op koele dagen was de
verwarmde bak op alle vier tijdstippen 5°—9° C warmer; op warme dagen
was er alleen 's morgens circa 10° C verschil en uiteraard 's nachte, doch
dit is niet gemeten. Bijvoorbeeld:
Temperatuurverschil
Tussen warme en koude bak om 8.00 u 11.00 u 14.00 u 17.00 u
Op koele dag (13/7 1963)
9° C 7° C
5° C 4,5° C
Op warme dag (21/7 1963)
10° C 0° C
0° C
0° C
j

Foto 3
Beworleld P. alba stek (1963): zonder bodemwarmte.
Rooted P. alba cuttings (1963): no bottomheat applied.
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Het weer in de stekperiode van 1963 was warm en zonnig, in tegenstelling tot dat in de stekperiode van 1962. In het algemeen is daardoor het
resultaat in 1963 beter geweest dan in 1962.
De invloed van de bodemverwarming kwam als volgt tot uiting in 1963:
(zie foto's 3 en 4)
1. het blad van de stekken bleef in de verwarmde bak groener en gaver.
2. in de verwarmde bak waren geen planten met naar verhouding weinig
ontwikkelde wortels, die wel in de onverwarmde bak voorkwamen.
3. van de planten in de onverwarmde bak waren de korte zijwortels beter
ontwikkeld.
Uitgangsmateriaal
De beste resultaten werden verkregen met juveniel materiaal van bijvoorbeeld moerstoven.
Teneinde oude bomen te vermeerderen werd hiervan in een aantal gevallen adult materiaal gebruikt (bladstek uit de kroon). Dit gaf, zoals te verwachten was, zeer uiteenlopende resultaten. Deze werden niet in het overzicht (hieronder) opgenomen.

Foto 4
Beworteld P. alba stek (1963): met bodemwarmte.
Rooted P. alba cuttings (1963): bottomheat applied.
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Stekresultaten

Resultaten met bladstek onder nevel
Results with mist propagation of softwood cuttings
I Bladstek gesneden van moerstoven, die drie tot vijf maanden eerder waren afgezet
Leaf cuttings taken from stools that were cut back three to five months previously.
(1)
Soort of hybride
Species or hybrld
(P = Populus)

(2)

Aantal
klonen
gebruikt
Number of
clones
med

(3)

Jaar
Year

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Aantal ge- Aantal op- Singings Bodem- Groeistof
stoken
gepotte
warmte Rhizopon
% = in
bladstck- planten Results
X = wel AA poeder
ken Number of % = — = niet X = wel
Number of potted
— — niet
X 100% Bottom
planted leaf plants
heat
Hormone
cuttings
X = ap- Rhizopon
plied A A powder
— = not X = apapplied
plied — = not"

72%
tremula
54
75
3
1963
X
X
—
—
P. alba*
5
223
375
59%
1962
82%
P. alba*
7
40
49
1963
X
X
_
P. nigra
3
1962
91%
205
225
—
P. X canescens 2
94%
1962
137
145
95%
P. X canescens 37
1963
863
909
X
X
* de P. alba klonen, gebruikt in 1963, waren alle verschillend van die gebruikt in 1962
the P. alba clones used in 1963 were all different froin those used in 1962.
II Bladstek gesneden van zijscheuten aan een- of tweejarige hoofdscheuten van
moerstoven of jonge zaailingen
Leaf cuttings jaken from lateral shoots on one- or two-year old main shoots of stools
or young seedlings.
P. alba
1
1963
100
100
100%
—
X
P. alba X
P. grandidentata 5
1963
250
234
94%
—
x
P.

—

Overhouden van het bewortelde stek
Na het beëindigen van de verneveling kunnen de bewortelde planten het
eenvoudigst worden overgehouden gedurende de winter door ze niet op te
potten doch ze in het zand en turfmengsel in de bak te laten staan tot het
volgend voorjaar.
Indien men in een seizoen enkele opeenvolgende series bladstek wil laten
bewortelen, dient de vernevelingsapparatuur alleen naar een andere bak te
worden overgebracht en aangesloten aan de waterleiding.
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