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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-
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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
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overzicht gemaakt van de schade aan verschillende klonen.
Hierbij bleek dat o.a. de volgende geen of weinig schade
hadden geleden:
Regenerata, Marilandica, I 2I4, Gebica, Virginiana de Frignicourt (een Franse kloon), Oxford.
Ernstige schade trad op bij de cultivars Serotina, Heidemij,
Robusta en Geneva. Vooral 'serotina' werd zwaar beschadigd.
De meeste percelen hebben zich in 1963 goed hersteld. Het
betrof hier l3-jatige bomen die tot 1962 uitstekend waren
gegroeid.

In her noorden van ons land is in 1962 op grote
in oudere'Serotina'-beplantingen opgetreden.

schaal sterfte

Ook een aantal jonge, pas aangelegde beplantingen hebben van
deze late wintervorst geleden. Hierbii komt nog een merkwaardig bewijs voor de invloed van deze vorst naar voren. De

na de vorst aangelegde beplantingen zijn alleen

beschadigd

voorzover plantsoen was gebruikt dat uit de noordelijke helft
van het land afkomstig wasl In beplantingen die daarentegen
vóór de vorst v/aren aangelegd vindt men een geheel ander

beeld: Hier is de geografische ligging van de beplanting bepalend voor de schade; deze is namelijk praktisch beperkt tot
de noordelijke helft van het land.
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd:
Een ernstige vorstschade als hier is beschreven treedt gelukkig
niet vaak op. Hoe later de vorstperiode, voorafgegaan door
gedurende langere djd zacht weer, optreedt, hoe ernstiger de

Fig. 1: Statn !ón een 6-jarige'Robusta', bescbadigd door late uinteruorsi

in

1962. Foto 15

j*li

1963.

optredende schadeverschijnselen zijn uitvoerig door Joachim
in Oost-Duitsland onderzocht en beschreven. Hij constateert
o.m. een sterk schadelijke werking van wintervorst oP Italiaanse
populier, dit aan de hand van gegevens uit de winters I9)4/
1955 en I955/I9t6. Zljn waarnemingen over de verspreiding
van de sterfte komen geheel met de onze overeen. Hij komt
tot de conclusie dat sterke wisselingen in temperatuuruitersten
de stefte veroorzaken. Deze wisselin gen zljn minder sterk in
steden, reden waarom hier de schade minder is. Verder noemt
hij ook de invloed van een zachte januari.
Na de winter 1955/1956 met een strenge vorst na een zachte

januari is ook in ons land schade door Dothichiza ontstaan
maar roch lang niet in die mate als na de winter L961/1962.
Beziet men de gang van de temperatuur in ons land in februari
en maart 1962, dan moet meo tot de conclusie komen dat na
een zachte januari en grotendeels ook februari een plotselinge
daling van de temperatuur in de laatste week van februari is
opgetreden. Er volgde een tussen 8 en 11 maart onderbroken
vorstperiode van drie weken (tabel 1). Men moet aannemen
dat door relatief hoge temperaturen in januari en,/of februari
de populieren reeds zover uit hun rusttoestand komen dat ze
zeer kwetsbaar zijn voor daaropvolgende vorst in het algemeen
en sterke temperatuurwisselingen in het bijzonder, wanneer
deze zich over een langere periode uitstrekken. Een laat optredende wintervorst is dus in dit geval erger dan een nachtvofst.

Het is opmerkelijk dat mannelijke klonen grotendeels wèI, de
vrouwelijke klonen niet zijn beschadigd. In het populierenproefveld De Voorst (Noordoostpolder) is op 4 juli T962 een

{{
*a
Fig. 2: Áls fig. 1, maar aeel erniliger. Deze boom leefde nog bij het
maker aan de foto (15'j*li 1963), m.azr ooh lang na de aors, kunnen

de bomen door dergelijke beschadigingeo stelaerr.
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Zeer gevoelig zijn de Italiaanse populier en 'Serotina', die

zich

ook moeilijk herstellen.
Nog enkele jaren na de vorst kan de taksterfte in beschadigde
bomen doorgaan tengevolge van zware beschadigingen op stam
en takken. Een uitbreiding van de sterfte door Dothichiza tot

niet of weinig beschadigde bomen hoeft niet te worden

ge-

vreesd.

Na een late vorst, volgend op geruime tijd zacht weer, loopt
men risico's met het planten van populieren in hetzelfde voorjaar. Dit speelt temeer een rol als het plantsoen afkomstig is
uit streken waar de vorst sterker is geweest of als de zachte
periode tot iater in het voorjaar heeft geduurd.
Rest nog de opmerking dat een strenge, aroeg beginttende en
tot in maart voortdurende winter als 1962/1963 geen of

weinig schade veroorzaakt.
Tabel 1. (Gegevens ontleend aan de Maandelijkse Overzichten
het K.N.M.I. te Bilt).
Dagelijkse temptÍatuur

Periode

h

1962
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Fig. j: 5-jarige 'Robrsta'-beplanting, entstig
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in maart na een
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schade. Met andere woorden, een vorstperiode
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Grondbewerking in populierenbossen

Fruitleler en íruíÍselecÍíonisÍ

In het derde nummer van

,,Populier" vertellen

Ir. H. A.

van

der Meiden en Ir. J. L. F. Overbeek interessante dingen over
de teeltwijze van populieren in Zuid-Europa. Men heeft daar
zeer goede resultaten gekregen met het zwart houden van de
grond en met de onderceelt van landbouwgewassen in jonge
populierenbossen. Ook in Nederland komt men hier en daar
grondbewerking in jonge aanplantingen tegen, gepaard gaande
met goede resultaten. Ir. H. A. van der Meiden vermeldt de
uitstekende groei van jonge populieren op een grond, welke
drie keer per jaar gefreesd werd (bij de heren Timmermans
te Kessel, No. 3 van Populier). Ook ondergetekende heeft de
ervaring, dat het zwart houden van de grond, eventueel gecombineerd met een onderteelt van landbouwgewassen de ontwikkeling van ionge populieren bijzonder gunstig beïnvloedt.
Men denkt vaak, dat populieren geen hoge eisen aan de grond
stellen. Zier men echter de geweldige groei van jonge populieren in kwekerijen en tuinen, dan krijgt men de indruk, dat
die grond oorzaak is geweest van die verdubbelde groei. Dergelijke gronden, welke rijk ztjn aan stikstof, fosfor, kali, kalk
en andere elementen, bevatten ook nog veel water en lucht.
Zonder voldoende lucht in de grond kunnen de wortels zich
niet ontwikkelen en sterven ze veelal af. Daarom is een goede

ontwatering en structuur zo belangrijk voor een goede wortelontwikkeling en groei. Aan de andere kant is een populier,
evenals vele andere gewassen, in de zomer dankbaar voor voldoende vocht in de grond. Vandaar dat men in Zuid-Europa,
waar het in de zomer erg droog is, zulke goede resultaten
krijgt met het bewerken van de grond (waardoor de grond

vochtig

blijft, doordat de

verdamping wordt tegengegaan).

Verder bevordert de grondbewerking de afbraak van de humus,
waardoor veel stikstof en andere voedingsstoffen vrij komen.
In de fruitteelt kent men reeds lang de gunstige resultaten van
grondbewerking. Vooral op jonge percelen en op droge gronden is grondbewerking algemeen. In de periode var t- 1935
tot L945 meende men hier, dat het zwart houden van de grond
vaak de ideale methode was, maar men is er tocl-r wat van
teruggekomen. Op den duur gaat de humus verloren, de structuur achteruit en krijgt men gebr€ksverschijnselen. Bovendien
maakt de bewerkte grond de percelen moeilijker toegankeiijk.
Daarom past men in de fruitteelt tegenwoordig graag een
tussenvoÍm toe. De stroken grond, waarin de bomen dicht
geplant staan, worden zwart gehouden, terwijl de grond tussen

de rijen mer gras begroeid is. De jonge bomen (maar ook
oudere) groeien uitstekend in die smalie stroken zwarte grond.

