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VEGETATIEVE VERMEERDERING TEN BEHOEVE VAN
HET VEREDELINGSWERK IN DE BOSBOUW
[232.328: 165]
door

L. E. BROEKHUIZEN.VAN STRAATEN

Summary:
VEGETATIVE PROPAGATION AS A TOOL IN FOREST TREE
IMPROVEMENT.

Vegetatiue propagation is of fundamental importa';cë in forest tree
improuement. Larch and douglas are successfully grafted in the open.
Experiments with scats pine gaue good results last year. Elm is grafted
in the open. maple and ash are budded. Grafling birch and aak is done
in the greenhouse ; experiments are on .the way to try grafting these two
species i.n the open.

.

Cutting of douglas and young larches root readily in a double glassed
frame. Older larches are more difficult to rooI. Experiments wilh rooting
cultings of scats pine.larch, hemlock. aspen. aak and elm are still going on.
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In de vegetatieve vermeerdering heeft het veredelingswerk een waardevol hulpmiddel, omdat men op deze wijze de beschikking kan krijgen
over een groot aantal planten, met alle dezelfde genetische eigenschappen. Dergelijke, zogenaamde klonen, worden gebruikt in het toetsingswerk (proefbeplantingen ) en in de zaadtuinen, terwijl zij bij weg- en
laanbeplantingen dadelijk voor de praktijk bruikbaar zijn.
De vegetatieve vermeerdering berust op het feit, dat in elk onderdeel
van een plant alle erfelijke eigenschappen aanwezig zijn. Het is nu de
kunst om een stukje van een plant (een tak, een stuk wortel of een knop)
te isoleren en op te kweken tot een zelfstandige plant. In principe kan
dit op twee manieren gebeuren, öf men isoleert een bovengronds plantendeel en laat dit groeien op een vreemd wortelstelsel (enten en ocuIer, öf wel men isoleert een plantendeel en laat hieraan wortels en scheuten ontwikkelen (stekken). Bij de eerste methode is slechts een beperkte
en plaatselijke cambiumactiviteit noodzakelijk Voor het vergroeien van
onderstam en griffel. De wondprikkel is in vele gevallen al voldoende
Om een dergelijke activiteit te doen ontstaan. Vandaar dat het mogelijk
is om diverse houtsoorten te enten in de winter, als de bovengrondse

delen nog in rust verkeren. Wel is het in dat geval noodzakelijk om door
verwarming een enigszins verhoogde bodemtemperatuur te verschaffen,

opdat de wortel-activiteit kan doorgaan. Uiteraard kan dit alleen in een
kas of verwarmde bak gebeuren. Vlak voor of tijdens het groeiseizoen
kan men buiten enten.

De algemene gang van zaken bij het enten is, dat zowel aan de onderstam als aan de griffel een vrij grote wond wordt gemaakt. Hierbij
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wordt het cambium aangesneden. De beide onderdelen worden nu zo

tegen elkaar gelegd, dat het cambium van onderstam en griffel precies
tegen elkaar passen. Reeds na enkele dagen ontstaat er een callusweefsel
op de wondvlakken, die vrij spoedig met elkaar vergroeien. Via dit wondweefsel kan de griffel water opnemen van de onderstam en dus in leven
blijven. Later vormt zich een ononderbroken cambiumgordel, zodat door
de secundaire diktegroei een volledige vergroeiing tot stand komt. De
uitwendige omstandigheden moeten zodanig zijn, dat de griffel in het
tijdperk vóór de eerste vergroeiing niet kan verdrogen en dat er over. .

vloedig callus kan worden gevormd.
Een variant van het enten is het oculeren, waarbij slechts één knop

wordt .. geënt" op de onderstam. Er wordt een schilfer van een tak ge- ,
sneden, zodanig dat zich hieraan een knop, cambium, bast en soms een
stukje hout bevindt. Aan de onderstam maakt men een T-vormige snede,
waarlangs de bast wordt losgemaakt, zodanig, dat de knop met bast en
al tussen bast en hout geschoven kan worden. De knop zelf komt door
de spleet naar buiten. De cambiumlagen van beide componenten komen
dus weer tegen elkaar, waardoor aan de voorwaarden tot vergroeiing is

voldaan.
Het stekken is principieel een geheel andere kwestie. Hierbij wordt
een plantendeel geïsoleerd, dat op eigen kracht wortels moet vormen om
zichzelf in leven te houden. De wondprikkel alleen is hiervoor niet voldoende. Voor het vormen van geheel nieuwe organen wordt een alge..
mene activiteit vereist. Bovendien is de inwendige conditie van de stek

zeer belangrijk. Wanneer men bedenkt, dat het bij sommige houtsoorten,
bijvoorbeeld groveden, wel ;J4 jaar kan duren voor de stekken zich voldoende hebben. beworteld, dan wordt er van zo'n afgesneden twijg wel
een grote vitaliteit gevraagd.
De wortelvorming is een zeer ingewikkeld proces, waarvan alle facetten nog lang niet voldoende bekend zijn. Anatomische onderzoekingen
hebben een goed inzicht gegeven in de rol, die de verschillende weefsels
spelen bij de aanleg van wortelprimordia. Het groeistofonderzoek ·heeft
ook veel opgehelderd over de vraag hoe celdelingen kunnen worden beinvloed, doch op vragen als, waarom de ene houtsoort zo gemakkelijk
bewortelt en de ander uiterst moeilijk, of. waarom bij sommige houtsoorten éénjarige zaailingen met kunstgrepen nog wel tot wortelvorming te

brengen zijn, terwijl dit bij 4-jarige volkomen mislukt, bestaat nog geen
antwoord.
Helaas moet worden geconstateerd, dat vele voor ons belangrijke
houtsoorten door' stekken tot dusver niet te vermeerderen zijn. Gelukkig
zijn alle houtsoorten in principe wel te enten, al kan het slagingspercen . .

tage wisselend zijn. Als nadeel van het enten wordt wel aangevoerd, dat
de invloed van de onderstam de ontwikkeling van de griffel zou kunnen
beïnvloeden. Inderdaad is bij vruchtbomen een dergelijke invloed bekend.
Men maakt er zelfs een dankbaar gebruik van door voor verschillende
doeleinden snel of juist langzaam groeiende onderstammen te gebruiken.

Bij enten van bosbomen werd een dergelijke invloed ook verwacht, hoewel sommigen, zoals Syrach Larsen.. hier~ver jaren geleden al twijfel

uitspraken. De nieuwste Zweedse onderzoekingen bij groveden hebben inmiddels g'een aanwijsbare invloed van de onderstam op de groei van de
griffel kurtnen aantonen, zelfs niet bij gebruik van zo verschillende onder-
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st~';me~' ~Is grov~den' en bergden. Hierdoor wordt dus de hoop de bodem
ingeslagen, dat bij gebruik van langzaam groeiende soorten als onderstam
eerd'er bloei zou optreden. '
. . Aangezien de snelheid, waarmee de verschillende houtsoorten callus
vormen en de resistentie tegen uitdrogen voor iedere soort weer anders

is, moet ook voor elke soort afzonderlijk een entmethode worden ontwikkeld .. Verscheidenehoutsoorten worden al jaren met succes in de boomkwekerij op grote schaal geënt"n geöculeerd, ioals esdoorn, iep, es. Bij
vele houtsoorten is dit echter nog niet het geval. Het liefst zou men alles
buiten in' de kwekerij op vaststaande onderstammen willen enten. Het
onderzoek is dan ook in de eerste plaats hierop gericht, doch daarnaast
zijn er ook houtsoorten, waarbij het buiten enten zo wisselvallig is, dat
men de kas nog niet kan missen.

Van de naaldhoutsoorten worden lariks en douglas thans met goed
succes (slagingspercentages van 60% en meer) buiten geënt. Vooral de
lariks, die, doordat hij snel vergroeit en door het ontbreken van naalden
aan de rustende twijgen weinig verdampt, geen last heeft van het schrale
voorjaarsweer. Dit schrale weer is de oorzaak dat bijvoorbeeld groveden

zo moeilijk in die tijd is te enten. Merkwaardig is dat men ook in Duitsland en Engeland moeilijkheden heeft met deze houtsoort, terwijl men
in Schotland en de Skandinavische landen zulke goede resultaten krijgt.
Het is dus geboden om methoden te vinden waardoor de verdamping
van de naalden van de griffel tot een minimum wordt beperkt, terwijl
men door het enten later in het voorjaar profijt kan trekken van de hogere
temperatuur. Deze hogere temperatuur bevordert de callusvorming. De
groveden is een zeer trage houtsoort. Terwijl de lariks in 3 weken vergroeid is en zonder gevaar voor uitdroging zijn naalden kan ontplooien.
zit de grovedennen-griffel na vier weken nog maar zeer provisorisch aan

de onderstam. Een beetje droogte doet in die tijd de griffel nog heel gemakkelijk te gronde gaan. We zijn er dan ook toe overgegaan om bij de
groveden gebrUik te maken van plastik en een jute scherm. Plastik
om de griffel heen om de verdamping tegen te gaan, jute om de zon af .
te schermen, daar in de plastik zakjes de griffels anders "doodkoken".
In principe komt het buiten enten hierop neer: De onderstam moet
reeds enigszins actief zijn, de griffel nog in volkomen rust. De onderstam kat:i dan, zodra een eerste vergroeiing tot stand gekomen is, de
griffel van vocht voorzien. De griffel mag vóór die tijd niets anders doen
dan vastgroeien (activiteit geïnduceerd door de wondprikkel) en vooral
niet voortijdig uitlopen, daar hierdoor de verdamping veel te groot wordt
en de griffel verzwakt. Bij naaldhout kan men dit bereiken door het enthout in winterrust te verzamelen en in de koelcel op te slaan. Voor loofhout is het voldoende om enige weken vóór het enten de takken te snijden
en in een gewone kelder te bewaren.
Het onderzoek omtrent het buiten enten van lariks en douglas is thans
beëindigd. Beide houtsoorten worden op grote schaal geënt op de kwekerij van de Stichting Verbetering Houtopstanden. De proeven met
groveden gaven het afgelopen jaar goede resultaten, waarbij een gunstig
effect van de uitzonderlijk nalte en koude zomer niet uit het oog verloren
mag worden.
Van de loofhoutsoorten wordt de berl<; nog het veiligste in de kas
geënt. Dit gebeurt in december. Bij de berk is het probleem niet zo zeer
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een tot stand komen van de vergroeiing (dit gebeurt zeer gemakkelijk
in 3 weken), doch de latere behandeling. Zoals bij enige kwekers al
bekend was, mogen ze niet te vroeg in de winter uitlopen. iets wat de

berk bij warmte en licht in januari al doet. Door nu gedurende de periode
van vergroeiing de enten vrij donker ,te houden en ze na 'I weken meteen
buiten in de koude bak te brengen, krijgt men uitstekende resultaten.
Bij alle houtsoorten wordt ook getracht om ze door stekken te vermenigvuldigen. Bij jonge lariks gelukt dit in augustus in een bak met
dubbel glas. Bij oudere lariks zijn de resultaten maar matig; douglas
gelukt behoorlijk, groveden bijzonder slecht. Een bijzondere plaats neemt
hierbij de trilpopulier in. Van éénjarige zaailingen kan men zeer gemak..

kelijk stekken. Bij oudere neemt men zijn toevlucht tot wortelstek. Men
laat hieraan jonge scheutjes ontwikkelen, die op hun beurt en met goed
gevolg in de kas worden gestekt. De moeilijkheid zit hierbij niet zo zeer
in hetbewortelen van de jonge scheutjes, als wel in het zich laten ontwikkelen van deze jonge scheutjes aan de geïsoleerde wortels. Vooral
bij kruisingen van Populus trem uia x tremuloides is dit een probleem.
Hierbij treden (evenals bij gewone stekken) zeer sterk de individuele
verschillen van bomen van éénzelfde soort naar voren. In de boomkwekerij is dit reeds lang bekend. Hier trad in de loop der tijden een selectie
op naar gemakkelijk te stekken vormen. Als voorbeeld kan de abeel worden genoemd. In Nederland wordt Populus alba vrij gemakkelijk gestekt,
doch stekhout uit het buitenland geeft soms teleurstellende resultaten,
Hoogstwaarschijnlijlq hebben wij in ons land slechts één of enkele op
goede stekbaarheid geselecteerde klonen.
Hetzelfde, doch in iets mindere mate, kan men opmerken bij het enten,
zodat men zich bij het zoeken naar vegetatieve vermeerderingsmethoden
vooral niet te veel tot slechts enkele individuen van één soort mag beperken. Dat dit een goede waardering van de gevonden resuItaten bemoeilijkt, behoeft wel geen betoog.
Op het ogenblik zijn aan het I.B.O. de volgende problemen in behandeling: enten van groveden in de kwekerij, enten van berk en eik in de
kwekerij, stekken van iepen, eiken, lariks, groveden, tsuga en douglas,
stekken via wortelstekken van Leuce-populieren en iepen. In het voorjaar,
wanneer de nieuwe kas gereed komt, hopen wij met de waterverneveling
een flinke stap vooruit te komen.
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