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door
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De euramerikaanse populier die in Duitsland als 'Regenrata Duitsland' wordt geplombeerd, is bij velen in ons land beter bekend als 'Regenerata Harff of 'Harff'. De laatstgenoemde naam zou volgens Broekhuizen (1)
en Röhrig (6) ook de juiste zijn.
De Haiffer populier is het eerst gevonden in het Rijngebied in de nabijheid
van Keulen, waar hij vooral door Freiherr von Mirbach-Harff is vermeerderd. Hoe deze populier in dit gebied is gekomen, is niet bekend. In
Nederland zijn ook oude stammen aanwezig (Afb. 1), maar deze staan
meestal onder de naam 'Regenerata' bekend. Veel Nederlandse populierentelers klinkt deze naam onprettig in de oren, omdat ze daarbij aan kankergevoelige populieren denken. 'Regenerata' is echter in ons land een verzamelnaam voor drie klonen, namelijk 'Regenerata Duitsland', 'Serotina erecta'
en 'Grandis', zoals bleek uit onderzoek van Broekhuizen (Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek). Nu is ook volgens Duitse ervaringen alleen
'Grandis' kankergevoelig, maar alle onder deze naam bekende klonen zijn
daardoor impopulair geworden!
In Duitsland is de Harffer populier uitvoerig beschreven, vooral door
Schmitz-Lenders, die ei* zijn „Pappel-Testament" grotendeels aan heeft gewijd, en door Müller. Hij wordt daar zeer veel geplant, in de laatste jaren
meer dan enige andere cultivar (30% van alle verkochte populiereplanten).
Waarop de populariteit van een cultivar is gebaseerd, is vaak moeilijk te
zeggen en een gevolg van een complex van ervaringen. De gegevens over
jeugdgroei zijn in Duitsland verschillend. Schmitz-Lenders (7) en Elsner (2)
zijn hierover zeer goed te spreken, Röhrig (6) noemt hem middelmatig. De
ervaringen hieromtrent in proefperken in Nederland komen met die van
Röhrig overeen.
Volgens Duitse gegevens (5, 6) heeft de Harffer populier echter later een
zeer goede dikte- en hoogtegroei. De enige cijfers die wij voor Nederland
kunnen geven, komen van een gemengde beplanting van 'Serotina' en 'Regenerata Duitsland', die omstreeks 1936 langs de oude rijksweg Zaltbommel-Hedel is geplant. In 1963 waren de gemiddelde diameters hiervan voor
'Serotina' 55,0 cm en voor de Harffer populier 59,3 cm; in beide gevallen
een uitstekende groei (Afb. 1).
De Harffer populier zou volgens Elsner (2) en Schönhar (8) weinig gevoelig voor Dothichiza zijn. Hij is volgens uitgebreide Duitse ervaringen
resistent tegen kanker. Ons onderzoek toonde aan dat hij behoorlijk gevoelig is voor Marssonina sp.; hij is betrekkelijk weinig gevoelig voor roest (Me-
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lampsora larici-populina), ongeveer als 'I 214'. Waarnemingen in de enkele
in Nederland voorkomende beplantingen leerden dat hij minder Marssonina
krijgt dan 'Serotina erecta' en 'Marilandica'.
Een voor ons belangrijke eigenschap van de Harffer populier is zijn vrij
grote resistentie tegen wind, die op één lijn is te stellen met die van 'Robusta' en 'Heidemij'. In een proefbeplanting met vele cultivars op Over-

Afb. 1. Ongeveer 28-jarige beplanting van 'Regenerata Duitsland' in de omgeving van
Zaltbommel, oktober 1963. Gem. diameter b.h. 59,3 c m
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Afb. 2. Jonge Populus 'Regenerata Duitsland' bij Zaltbommel.

flakkee, welke sterk aan de zeewind is blootgesteld, zijn alleen deze
drie cultivars tot een goede vorm en groei gekomen. Alle andere (o.a. de
cultivars Gelrica, Marilandica, Serotina, Serotina erecta, I 214) niet.
De Harffer populier is vrouwelijk. Hij is gekenmerkt door een vrij steile
stand van de takken (Afb. 1 en 2). Zijn stamvorm is als die van 'Serotina',
dus iets bochtig. Hij loopt iets eerder uit dan 'Marilandica' maar aanzienlijk
later dan 'Heidemij' en 'Robusta'. De kleur bij uitlopen is donkerpurperbruin. Volgens Müller (5) is het blad van krachtige eenjarige scheuten ongeveer even breed als lang, met een hartvormige basis en een lange bladsteel
(60% van de lengte van de bladschijf) die aan de bovenkant rood is.
De houtkwaliteit stelt Schmitz-Lenders (7) op één lijn met die van
'Serotina' en 'Marilandica', waarbij hij doelt op de geschiktheid voor de fineerindustrie.
Volgens de Duitse literatuur levert de vermeerdering van de Harffer populier geen moeilijkheden op. Hij is even gemakkelijk te stekken als de
meeste Aigeiros-hybriden.
De Harffer populier kan aangeplant worden op alle gronden die voor
populier in het algemeen geschikt zijn. Zoals wij al in een vroegere publikatie
opmerkten (3) stellen onze bekende Aigeiroshybriden ongeveer dezelfde
eisen aan de bodem, dit in tegenstelling tot vroegere theorieën. De 'Regenerata Duitsland' maakt hierop geen uitzondering (Sebald (8)).
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De Harffer populier is in Nederland niet met N.A.K.B.-keur verkrijgbaar.
Gezien de goede ervaringen in Duitsland, de gunstige beoordeling door Duitse populierenexperts, de goede resultaten in onze proefvelden en vooral ook
gezien de gebleken windresistentie achtte het Bosbouwproefstation het verantwoord de N.A.K.B. te adviseren deze cultivar in Nederland onder keur te
vermeerderen. De Harffer populier zal dus binnenkort onder de officiële
naam, P. euramericuna cv Regenerata Duitsland bij de kwekers verkrijgbaar zijn; uiteraard duurt het enkele jaren voordat deze over voldoende materiaal beschikken. Een en ander betekent niet dat deze cultivar nu metéen
maar op grote schaal aangeplant kan worden en dat we in dezelfde fout
moeten vervallen als bij de introductie van 'Robusta' en 'Serotina erecta' is
gebeurd. Men kan deze cultivar echter op beperkte schaal in opstanden en
óók in enkele rijen aanplanten waarbij nog eens gewezen kan worden op zijn
betekenis voor het kustgebied.
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. STUDIEKRINGCONTRIBUTIE
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De leden van de Studiekring worden er aan herinnerd dat de contributie voor het lidmaatschap in verband met gestegen kósten per 1
januari 1964 zal worden verhoogd tot ƒ 3,50 per jaar.

