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planten, zoals b.v. wel het N7arkruid of Duivelsnaaigaren. De
ratelaar wordt daarom een halve parasiet of hemiparasiet genoemd. D'e planten van de Grote ratelaar staan vaak mannetje
aan mannetie en dit stelt ze in staat kerngezonde grienden met
onkruid en al te laten wegsterven.
Populier en wilg behoren tot dezelfde plantenfamilie; beide
wortelen oppervlakkig; alle twee zijn het snelle groeiers. Er is
daarom zeker aanleiding zich af te vraqen, in hoeverre ook de
populier tot de waardplanten van de Grote ratelaar behoort
en, indien dit het geval is, of de jonge boom aanmerkelijk
nadeel ervan kan ondervinden. Er werd een eerste aanwijzing
verkregen, dat de zuigwortels van de ratelaar zich inderdaad op
de wortels van de populier kunnen hechten. Nader onderzoek
zal moeten leren, in hoeverre dit een algemeen verschijnsel is
en of eigenlijk wel van schade kan worden gesproken. Dreigt
hier werkelijk gevaar, dan zal men de kiemplantjes van het

door een zorgvuldige bespuiting van de
directe omgeving van de bomen dienen te doden. De vernietiging van kiemplanten is geen vraagstuk meer: verscheidene
middelen zijn hiervoor beschikbaar. Niet alle zaad kiemt echter
in hetzelfde jaar, zodat de behandeling enkele jaren achtereen
zal moeten gebeuren. Níie in deze korte periode, waarin de
plant zo uiterst kwetsbaar is, niet ingrijpt, zal in elk geval zijn
slag dienen te slaan, voordat de ratelaar zaad heeft gevormd.
\7ie griendhout moet sparen, staat hier voor een heel wat
moeilijker taak dan degene, die slechts de populieren behoeft
te ontzien. De ervaring in de griendculruur is deze, dat door
gevreesde onkruid

eenmaal kort afmaaien de jonge ratelaar niet gedood wordt,
zoals in grasland wel het geval is. Nauwkeurige herhaling is
noodzakelijk. Degene, die het binnendringen in de griend van
dit beruchte onkruid tijdig ontdekt, neemt zijn. toevlucht
daarom vaak tot het wegplukken ervan aan het begin van de
bloei. Dit is immers het ogenblik, waarop het zijn aanwezigheid duidelijk verraadt. Iíeinig onkruiden op zware grond, die
zich zo gemakkelijk laten uittrekken als de ratelaar!

J. C.

van't Westeinde
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De populier in de kwekerij

Populierenkweker

In aansluiting op een vorige bijdrage zullen wij thans de plantafstanden in de kwekerij nader bezien.
Het stekken en planten..
Zodra in het voorjaar de grond voldoende droog is, kan deze
oppervlakkig, d.w.z. 10-15 cm diep, bewerkt worden. Hiervoor
geen frees gebruiken, althans zeker niet op wat zwaardere
gronden. Op kleigrond heeft de frees als grondbewerkingsmachine weinig zin, nu er betere machines zijn. Vóór de
grondbewerking strooien we de kunstmest erop, al naar gelang
de behoefte van de grond. Algemene richtlijnen zijn: veel

fosfaat, normale kalibemesting en matig tot zeer matig met
stikstof. Bij gronden met een lage pH of een laag kalkgehalte
de fosfaat in de vorm van Thomasslakkenmeel geven. Is de
grond eenmaal voldoende droog dan deze bewerken met een
wat afgesleten kromtandegge of een goede duizendpootegge.
Normaal zal men met één bewerking kunnen volstaan, zo niet,
dan twee maal eggen. Als trekkracht een traktor met kooiwielen gebruiken, vooral deze laatste zijn nodig wil men niet
al te diepe wielsporen vormen.
De afstanden waarop men de stek uitzet zijn afhankelijk van

het type populiereplant dat U denkt te gaan kweken. Dit
kunnen l-jarige planten, Z-jarige of 3-, soms -jatige planten
zijn. Verder is die plantafstand ook gekoppeld aan het bestaande machinepark van de kweker. U zult wel begrepen

hebben, dat het de bedoeling is, deze cultuur zoveel als mogelijk is te mechaniseren. Indien we ervan uitgaan dat we 1-jarig
bewortelde planten willen kweken, nemen wij een rijenafstand
van 15 à 60 cm. Die rijenafstand is een vaste maat, want daar
zijn de machines op gebouwd of ingesteld, n.l. een toolbar met

gleuven-

of

sleuventrekkers,

in welke gleuventrekker de stek
rij is enigszins afhankelijk van

wordt gezet. De afstand in de

het ras. Zo mag men een zwakkere groeier, zoals b.v. P. nigra
'Italica' of 'Regenerata Duitsland', iets dichter stekken dan b.v.
'I 2I4'. Ook kunnen rassen welke weinig of geen zijtakken
vormen in her eerste jaar, zoals b.v. 'Serotina', ook met iets
minder ruimte toe dan b.v. 'Robusta'.
Een normale afstand in de rij noem ik 40 cm. Men krijgt dan
een prima kwaliteit l-jarig bewortelde plant. Fruitkwekers,
die voor windscherm veelal hogere eisen stellen dan normale
populierenafnemers, vedangen meestal l-jarige planten, geteeld
op een afstand van 45 tot 50 cm in de rij. Bij deze plant-

krijgt U zwate, gezonde, levensvatbare planten, zoals
een 1-jarige populier behoort te zijn. Voorwaarden zijn prima,
gezond en goed afgehard stekhout, want U mag hier niet te
veel uitvallers in hebben. Hoe is nu de praktijk? Daar stekt
men populieren op alle afstanden. Zelfs op afstanden van
25 x 25 cm en nog wel dichter. Men redeneert dan als volgt:
hoe meer planten ik op een ha kan telen hoe liever, als ze
m ar aaÍ de N.A.K.B.-eisen voldoen (een goede verhouding
russen lengte en dikte, en 10 mm diameter op 25 cm boven
afstanden
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de grond). Deze eisen zijn de norm en daar is ook de prijs op
gebaseerd. U begrijpt wel, dat er een enorm kwaliteitsverschil
ontstaat door die populier wat ruimer te stekken. Dit kwaliteitsverschil dient ook in de prijs tot uitdrukking te komen
en dat doet het helaas nog niet. Een betere plant waaraan men
hogere eisen kan stellen, is ook meer waard. Maar zolang men
met de tegenwoordige eisen genoegen neemr zult U mer re
slappe planten en mer planren met vele afgestorven zijscheuten

blijven zitten. De kweker is steeds bereid kwaliteit te

telen,

maar wil een daarmee overeenkomende beloning, zo niet dan
heeft hij hiervoor ook niet de minste interesse.
Yoor 2-jaige en evenrueel 3-jarige planten zal men ruimere
afstanden moeten nemen. De rijenafstand wordt dan 1.10 m
of 1.20 m, afstanden in de rij voot 2-jatige 65 cm en voor
3-jarige minstens 1 m. Indien de als 2-jaige bedoelde planten
blijven staan voor 3-jaige dan is 65 cm echter te dicht. Nu
zou het ook mogelijk zijn om de afstanden in de rij 50 cm
te maken, dat kan voor een 2-jatige ook nog, en - in geval ze
niet als 2-jarige worden verkochr - ze om de andere uit te
dunnen. Dit voldoet echter ook weer niet zo best omdat in
een hoek waar eenmaal in gerooid is, de groei er z.g.n. uit is.
Rechtstreeks op de goede afstand is dus het beste. Dit is te
bereiken door àf L-jarige bewortelde planren op de gewensre
afstand te planten, àf door l-jarige bewortelde planten vast
te laten staan. In het eerste geval verkrijgr men door de
I-jailge planten goed te sorteren een meer geregeld en homogeen gewas, weinig of geen uiwal en een war meer gelijkmatige groei. Deze l-jarige bewortelde planten kunnen met
een plantmachine worden geplant. De grond moer vooraf goed
en diep los-gewerkt worden. Op onze grond geen frees, maar
met een z.g.n. schudegge en een tracror van minstens 60 P.K.
Eén bewerking is voldoende. Deze schudegge is een speciaal
voor de aardappelteelt ontworpen werkruig dat bij het volledig
mechanisch rooien van aardappelen hinder van z.g.n. kluiten
voorkomt.
Men kan in het tweede geval de l-jarige srekken vasr laren
staan - ze staan op 55 cm rijenafstand - en er om de andere
rij een rooien en op de rij uirdunnen, aI naar gelang de ver-

lr. H. A. van der Meiden
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Dit is een arbeidsbesparende manier, maar
of meer ongelijkmatige en een ongeregelde

eiste plantafstand.

geeft altijd een

indruk. Nu men thans 1-jarige bewortelde populieren mechanisch kan planten is dit wel wat meer aantrekkelijk geworden
omdat het toch ook wel voordelen heeft. De tegenwoordige
plantmachines zijn wel goed, maar het kan altijd nog beter.
Zo is het nog steeds niet eenvoudig om op de juiste plantafstand te planten en men heeft zeer vlug de neiging om op
te kleine afstanden over te gaan, dit omdat men met andere
gewassen reeds een paar weken gewend is op veel kleinere
afstanden te werken.
Een zeer groot voordeel van ruim gekweekte 2- en 3-jaige
populieren is dat zij minder vatba' r zijn vcr' Dothichiza. De
takken en bladeren krijgen een betere belichting en er ontstaan
veel minder of geen dode takjes aan de stammen. Deze door
onvoldoende belichting afgestorven takjes zijn een symptoom
van een te dichte stand. Is dit in erge mate het geval dan
kunnen dat invalspoorten zijn voor Dothichiza; althans dergelijke bomen zijn in de regel zeer vatbaar voor deze ziekte.
Het komt wel eens voor dat tussen een jonge boomgaard een
rijdelijk schermpje van populieren wordt gekweekt. Dat is dan
een enkele rij, dus volop belichting en deze verkoopt men als
2/3-jatige bomen. Bij zulke bomen komt vrijwel nooit Dothichiza voor, dit heb ik althans bij dergelijke bomen nog nooit
geconstateerd. In elk geval hoe ruimer hoe beter. Er zijn echter
grenzen, enerzijds mogen de bomen niet te duur worden,
anderzijds moet het voor de boomkwekers een lonende cultuur
blijven. Op de meeste kwekerijen zijn de plantafstanden te
klein, men wil veel veel bomen op een ha, men wil kunnen
concurrefen, enz.

Door ruimere plantafstanden in de kwekerij bereikt men

een

betere kwaliteit. Een goede boomkweker zal bereid zijn hieraan

mede te werken, maar hoe staat de afnemer hier tegenover!'

Is deze bereid de alsdan verkregen betere kwaliteit in
prijs tot uitdrukking te brengenZ Dit is de vraag welke

de
de

boomkweker zich stelt en daarbij moet men ook niet vergeten
dat het schrappen van de 'Serotina' bij zeer vele populierenkwekers nog een wrange nasmaak heeft.

Schade door late wintervorst

bij populier

1)

Direcleur Stichting Induslriehout

Vooral de fruittelers zullen zich 1962 herinneren als een zwarr
jaar voor bepaalde populiereklonen. Toen zijn op grote schaal
windschermen van Italiaanse populier afgestorven. De schade
was het grootsr in het gebied ten noorden van onze rivieren
en werd hoofdzakelijk gevonden buiten steden en dorpen.

Het zijn niet alleen deze populieren die ernstige schade leden,
maar ook, hoewel in mindere mate, andere klonen zoals 'Serotina', 'Robusta' en 'Heidemij' en verder wilgeklonen.
In de loop van het voorjaar en de zomer srierven toppen, en,
verspreid door de kroon, takken af. Ze liepen soms in het
geheel niet uit, maar in de meeste gevallen verwelkte het blad
kort na het uitlopen of ook wel later in het jaar. Op de plaats
waar de sterfte begon kon men in her voorjaar vruchtlichamen
van de beruchte bastschimmel Dothichiza zien. Dit begin van
afsterven bevond zich meestal aan de aanhechtingsplaats van
de tak aan de sram en op de grens van rwee opeenvolgende
jaarscheuten. In de Noordoostpolder werd bij 'Robusta' het
begin van sterfte vooral geconstateerd op de grens van de jaarscheuten 1959 en 1960. \Taarschijnlijk heeft hier de infectie
door Dothichiza in her voorjaar van 1960 plaats gehad, maar
heeft de schimmel tot 1962 geet activireit kunnen ontplooien.

r)

Ingezonden: ianuari 1964. Foto's J. B. \íeg.

In de loop van het volgende winterseizoen en nog beter in het
voorjaar en de zomer van L963 kon men vaststellen dat ook
de basc van de stam en ogenschijnlijk gezond gebleven takken
in sterke mate door Dothichiza kon zijn aangetast. Dit openbaarde zich toen pas duidelijk door her ontstaan van soms
talrijke scheuren en ,,gaten" in de bast op plaatsen waar deze
een jaar er voor was afgestorven (fig. 1 en 2). Onder de dode
bast had zich aI weer een overgroeiing van de wonden ingezet.
Zolang deze beschadigingen niet grotendeels of geheel overgroeid zijn blijft de boom in een kritieke toestand. Dit verklaart waarom ook één of enkele jaren later nog sterfte kan
optreden (fig.3).
Het feit dat Dothichiza het afsterven van rakken en gehele
bomen veroorzaakte zegt nog niets over de oorzaak. Dothichiza
is een zwakteparasiet die in vele bomen aanwezig is maar
alleen actief wordt als de vochtvoorziening van de bast te
wensen over laat. En dit kan weer door vele factoren veroorzaakt worden, zoals slechte behandeling van plantsoen, bladziekten en ook door vorst. De verspreiding van het afsterven
in 1962 (vooral ten noorden van onze grote rivieren) en het
feit dat ook uitsrekend groeiende beplantingen werden gedood,
doet denken aan een invloed van klimatologische factoren.
De invloed van vorst op populier en de verschillende daardoor

