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I N T E R N A T I O N A A L P O P U L I E R E N C O N G R E S TE PARIJS
16 A P R I L T O T 1 M E I 1957
[971]
door
F. W . B U R G E R

De negende zitting van de Internationale Populieren Commissie werd
van 22—27 april 1957 te Parijs gehouden, in welke tijd ook de zittingen
plaats vonden van het zesde congres, dat van 22 april tot 1 mei 1957
duurde. Vooraf werden excursies in het zuiden van Frankrijk georganiseerd. De zittingen vonden plaats in het Palais d' Orsay te Parijs. Daar
in dit jaar het tienjarig bestaan van de commissie werd herdacht en de
eerste bijeenkomsten in 1947 ook te Parijs werden gehouden, wilde
Frankrijk gaarne als gastheer optreden. Bovendien betekende dit jubileum tevens het tienjarig jubileum van de aftredende 81-jarige voorzitter
prof. Ph. Guinier, oud-directeur van de franse bosbouwhogeschool te
Nancy.
V a n de 16 leden-landen namen er 12 deel, en wel :
België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Iran, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland; niet aanwezig
waren dus :
Argentinië, Egypte, Irak en Syrië, Als nieuwe leden werden benoemd
Griekenland, Jugoslavië, Libanon en Pakistan. Voorts waren 13 landen
niet-leden door waarnemers vertegenwoordigd: Australië, Canada, Hongarije, Ierland, Japan, Korea, Luxemburg, Marokko, Polen, Portugal,
Rusland, Tsechoslowakije en de Verenigde Staten, zodat 28 landen het
congres bezochten, Daarnaast waren er waarnemers van de E.C.A.
(European Confederation of Agriculture), van de Internationale Organisatie van Bosbouwproefstations (I.U.F.R.O.) en van de F.A.O. In
totaal 126 personen. O p de nominatie voor het lidmaatschap staat nog
Marokko.
De Nederlandse Nationale Populieren Commissie nam met een drietal
leden deel. Wegens ziekte van prof. Houtzagers werd de Nederlandse
delegatie geleid door dr. H. van Vloten, tevens voorzitter van de werkgroep voor de populierenziekten. Door de regering werd tevens de secretaris ir. F. W . Burger afgevaardigd en nam als lid en belangstellend
kweker deel J. C. van 't Westeinde. Verder waren aanwezig dr. G. Hellinga van het Bosbouwproefstation voor de veredeling, ir. J. T. M . Broekhuizen (assistent van wijlen prof. Houtzagers) als medewerker van de
afdeling Houtteelt van het I.B.O. voor de systematiek c.a., dr. K. Griffioen van de werkgroep voor het houtonderzoek en ir. J. Luitjes voor
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de werkgroep voor de insecten. De drie hierbij genoemde werkgroepen
hielden hun eigen zittingen.
D e ziekte van prof. Houtzagers, de vice-voorzitter van de internationale commissie, werd zeer betreurd ; hem werden de beste wensen
voor zijn herstel gezonden. Dr. van Vloten bracht dank voor alle attenties in dezen.
Het secretariaat van de Internationale Commissie bracht verslag uit
over de eerste tien jaren van het bestaan, maar wat belangrijker was,
er werd een boekwerk van meer dan 500 bladzijden uitgegeven, getiteld
„Les peupliers dans la production du bois et 1'utilisation des terres",
hetgeen ook in het spaans verscheen en nog zal verschijnen in het engels
(er werden nog uitgaven in andere talen verzocht). Het is op fraai papier gedrukt, hetgeen beschikbaar werd gesteld door de bekende Italiaanse papierindustrie „Cartiere Burgo" te Turijn en daardoor konden
de ruim 250 afbeeldingen goed tot hun recht komen. Verder werd het
rapport van het Zuid Amerikaanse congres in Buenos Ayres in 1956
aangeboden.
Besloten werd om naast de wilgen nu ook meer aandacht te besteden
aan de populieren buiten de Aigeiros-groep, welke laatste tot nog toe
de hoofdschotel vormde van alle werkzaamheden (dit geschiedt echter
o.a. in ons land al zeer intensief). Ook werd verzocht aandacht te besteden aan de mogelijke degeneratie door langdurige vergetatieve vermeerdering en de kans op knopmutatie. In Italië kwam een groot populetum voor het Middellandsezeegebied tot stand. In Turkije, waar de
jaarlijkse productie aan populierenhout nu wordt geschat op 300.000 m 3

(in ons land 120.000 a 150.000) werd op initiatief van de F.A.O. een
populierenproefstation opgericht, dat naar men hoopt een centrale functie
zal innemen voor het midden-oosten.
V a n de vele jaarverslagen en rapporten van de verschillende landen
zij slechts vermeld wat van Nederlandse zijde werd gedaan. Behalve het
jaarverslag over 1956, werd een overzicht gegeven van de geschiedenis
van het populierenonderzoek en het verrichte commissiewerk. Voorts
werden twee rapporten uitgebracht, teneinde ten aanzien van het houtonderzoek, de gedane werkzaamheden en de stand van zaken mede te
delen en het voorlopig stop zetten van dit onderzoek aannemelijk te
maken. Verder werd een rapport over de- opzet van proefvelden uitgebracht, een overzicht der schadelijke insecten in Nederland gegeven en
een voorlopige mededeling over het onderzoek naar de invloed van populierenbeplantingen op landbouwgewassen gedaan.
In de statuten van de Internationale Populieren Commissie werden
enkele wijzigingen aangebracht, teneinde het ook mogelijk te maken,
dat landen toegelaten kunnen worden tot het lidmaatcshap, die om bepaalde redenen geen nationale commissie hebben of wensen in te stellen.
Voorts werd de permanente commissie uitgebreid. De statuten geven
een zekere autonomie aan de commissie en toch een innige band met de
F.A.O., die men nog zou wensen te intensiveren. Een grotere steun aan
het secretariaat zou zeer op prijs worden gesteld, daar het aantal ledenlanden en belangstellende landen zeer snel groeit, waardoor de werkzaamheden zeer zijn toegenomen. Voorgesteld werd in 1958 een speciale
conferentie te houden met een vertegenwoordiger van elk land, om hiertoe te geraken.
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Het werd betreurd, dat een aantal landen, waaronder Nederland, geen
statistische gegevens heeft over de populier en de populierencultuur en
er werd op aangedrongen schattingen te verrichten en in- en exportgegevens, alsmede prijsbewegingen vast te leggen. Nu de wilg in de
werkingssfeer werd betrokken, dienen de landen zich te beraden ook over
dit geslacht gegevens te verstrekken. Er zijn landen — bijvoorbeeld Argentinië — waar de wilg dezelfde plaats inneemt als de populier in vele
andere landen.
De registratie van populierenklonen vond voortgang ; prof. Houtzagers
had hierin verleden jaar al een belangrijke bijdrage geleverd. De internationale commissie heeft een register geopend, waarin 13 populieren
werden opgenomen om een soort zekerheid voor populierencultivars te
verkrijgen, teneinde toekomstige naamsverwarringen te helpen voorkomen. Er zijn hier wel grote moeilijkheden, nu verscheidene landen de
grondleggende naamgeving voor een aantal klonenbastaarden al anders wensen, op grond van de internationaal overeengekomen regels,
dan de commissie. Over deze zaak werd op dit congres echter nog niet
gesproken. Het register zal verder worden bijgehouden op grond van
overleg tussen een sub-commissie voor nomenclatuur en de permanente
commissie.
Het probleem van de uniforme methoden van verzamelen en van verwerken van gegevens van proefvelden werd nader in handen gesteld van
een internationale commissie, waarin voor Nederland zou worden aangezocht ir. J. van Soest en waarvoor T. R. Peace (Engeland) als coördinator zal optreden. V a n verscheidene landen zijn hierover al rapporten
uitgebracht. Nederland had hiervoor al in 1953 de commissie Justesen
(met Stoffels en Veen) en verleden jaar de commissie Becking (met
Grandjean, Van Leeuwen, V a n Soest en Stoffels) aangezocht, die nog
vóór dit congres een rapport uitbracht. De desbetreffende werkzaamheden gebeuren in nauwe samenwerking met de Internationale Organisatie van Bosbouwproefstations (I.U.F.R.O.).
Dr. van Vloten bleef voorzitter van de werkgroep voor ziekten. Voor
de Dothichizabestrijding werd een nieuwe enquête-opzet vastgesteld. O p
een van de excursies werd een bijzonder groots en mooi ingerichte tentoonstelling bezocht van het werk, dat de fransman Taris hiervoor doet.
Taris, die het secretariaat vervult van de genoemde werkgroep, bemoeit
zich intensief met het onderzoek van deze ziekte. De Dothichiza is voornamelijk van belang voor de landen België, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Jugoslavië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Omtrent andere ziekten zal het werk worden voorbereid; genoemd werden Septotinia populiperda (een bladziekte), Cytospora chrysosperma (veelal na Dothichiza
optredend), Fusarium avenaceum, de bacteriose en de in Amerika gevaarlijke Septoria musiva. ALs voorbeeld van goede internationale samenwerking werd nog gewezen op een overleg tussen Engeland en Nederland over het onderzoek van de bacteriekanker.
De houttechnische werkgroep besloot tot doorwerken aan het onderzoek van het hout van verschillende klonen en ontwierp hiervoor een
werkschema. Nederland zal hierop nog eens weer moeten nagaan wat
dient te geschieden. De zogenaamde ,,fiche" werd weer eens wat herzien, maar als wij er niet aan doorwerken heeft deze wijziging geen
betekenis voor ons land.

De insecten-werkgroep werd gevormd en zal in 1958, na uitwerking
van rapporten uit verschillende landen, bijeenkomen voor de regeling
van de nadere werkzaamheden.
Voorzitter en vice-voorzitter, die hadden bedankt, werden beiden tot
ere-voorzitter benoemd. De permanente commissie werd op grond van
de gewijzigde statuten herzien en uitgebreid. Tot voorzitter werd gekozen prof. Giordano (Italië) en tot vice-voorzitter J. Pourtet (Frankrijk).
V a n de leden van de permanente commissie traden af H. Johnsson
(Zweden) en T. R. Peace (Engeland). Er werden nieuw benoemd Jaime
Fanlo (Spanje), Jobling (Engeland), Mayer Wegelin (Duitsland), V a n
Vloten (Nederland) en Wettstein (Oostenrijk). Behalve voorzitter en
vice-voorzitter bleven dus Bauer (Duitsland), Gaillard (Zwitserland),
Herbignat (België), Piccarolo (Italië) en Régnier (Frankrijk), alsmede
de secretaris R. G. Fontaine (F.A.O.). Tenslotte werden nog als vertegenwoordigers van het midden-oosten en zuidamerika aangetrokken
Talat Eron (Turkije) en A. E. Ragenese (Argentinië).
Tot slot gaf de congresvergadering een algemene aanbeveling, op
grond van het feit, dat de cultuur van de populier alléén, en ook zelfs
met een gestimuleerde cultuur van Eucalyptus in het Middellandsezeegebied, niet voldoende het algemeen houttekort zal helpen opheffen. Deze
aanbeveling betrof de wens, dat het probleem van de intensieve cultuur
van snelgroeiende houtsoorten, met uitzondering van die van populier
en eucalyptus, in behandeling zal worden genomen door de bosbouwafdeling van de F.A.O, en dat de werkgroep voor bebossing en herbebossing van de Europese Bosbouwcommïssie daarin zal worden opgedragen de nodige maatregelen te nemen om dit probleem tot een oplossing te helpen brengen.
Omtrent de gehouden excursies zij verwezen naar het door dr. G. Hellinga en ir. J. T. M . Broekhuizen opgemaakte verslag, dat hierna volgt.

