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De roest (Mehmpsora).

Ook voor deze schimmel geldt dat de gevoeligheid van de
diverse rassen niet gelijk is.
'Heidemij', 'Robusta', 'Zeeland', 'SeroZeer gevoelig zijn:
tina', 'Vereecken';

Matiggevoelígzijn:'Gelrica','Marilandica','Regenerata'

(: 'Serotina erecta');
Italiaanse populier en'I 2I4'.
De door de roestschimmel veroorzaakte vlekken zijn aanvanke-

ITeinig gevoelig

zijn:

lijk ticht verkleurd. Later worden zij donkerder, waarbij dan
aan de onderzijde van de vlekken de zomersporen verschijnen.
Deze sporen zijn aanvankelijk geel, later oranjekleurig.
Bij een ernstige aantasting vallen de bladeren voortijdig af.
Deze bladval begint over het algemeen eveneens bij de onderste bladeren om dan geleidelijk verder door te gaan.
De schimmel overwintert in de bladeren. De wintersporen
komen in het voorjaar vrij. Deze sporen kunnen geen infecties
op de populierebladeren veroorzaken maar onrkiemen op een
tussenwaardplant (lariks, ui). De sporen die op deze waardplanten tot ontwikkeling komen kunnen de populierebladeren
infecteren. De eerste roestverschijnselen worden daarom over
het algemeen pas in juli gevonden. De zomersporen zorgen
voor verdere infecties; de weersomstandigheden bepalen of
deze infecties snel om zich heen kunnen grijpen.

In mei kunnen aan de onderkant van bladeren bijv. van
Italiaanse populier of 'Gelrica' oranjekleurige sporehoopjes
worden gevonden. Een snel oordeel is: ,,vroege roestaantasting".
Dit oordeel is echter niet juist, want deze sporehoopjes zijn
afkomstig van de schimmel, die de bobbelziekte (Taphrina)
veroorzaakt. Het meest karakteristieke beeld van deze aantasting is de naar boven gerichte blaasvormige opzwelling van
het aangetaste bladweefsel (zie aÍb. 4).
Besuijdingsproeven tegen de roest zijn van 1959 t/m 1964
op boomkwekerijpercelen uitgevoerd op'Heidemij','Marilandica', 'Robusta' en 'Serotina'. Goede resultaten zijn verkregen
door de bomen te bespuiten met captan 0,25 %o f spuitzwavel
0,5 7a, zineb 0,35 7o f spuitzwavel 0,5 7o, zineb 0,35 /o en
Nosperal 0,3 7o (Brestan f maneb). In een aantal proeven
zijn de middelen ook verneveld hetzij in tienvoudige hetzij in
zevenvoudige concenffatie.

De eerste behandeling dient te worden uitgevoerd zodra de
eerste bladvlekken zijn waargenomen. De navolgende behandelingen dienen voorbehoedend om de 7-I2 dagen te worden
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Áfb. 4. Popilierebladeren ne, bobbelziekte. Aantastingsplekhen naar
de boaenhant tan de bladeren opgeztuollen.

uitgevoerd tot ca. half september indien het meer of minder
regenachtig weer is. Tijdens langdurige perioden van droogre
kunnen zij achterwege blijven.
Sarnenuaïting,

1.

2.

De gevoeligheid van de diverse rassen voor Marssonina en
Melampsora is niet gelijk.
De eerste Marssoninavlekken kunnen in mei verschijnen,
de eerste roestvlekken in juli.

3. De
4.

5.

door deze schimmels veroorzaakte voortijdige bladval
kan in hoge mate worden voorkomen door het gewas regelmatig voorbehoedend te behandelen.
De eerste behandeling dient re worden uitgevoerd zodra d,e
eerste verschijnselen worden waargenomen. De navolgende
behandelingen dienen om de 7-I2 dagen tot ca. half september te worden herhaald bij min of meer regenachtig
weer. Tijdens langdurige perioden met droogre kunnen zij
achterwege blijven.
Tegen Marssonina en Melampsora kunnen worden gebruikt
captan 0,25 7o I spuiczwavel 0,5 7o, zineb 0,35 7o +
spuitzwavel 0,5 70

en

zineb 0,35

/o.

Tegen Marssonina

_ kunnen bovendien worden gebruikt captan},25 /6 en ziram
0,2 /e. Tegen Melampsora ook Nosperal 0,3 %o.
6. Koperhoudende middelen kunnen niet worden toegepasr.

De populier in recreatiegebieden

Hou{vesler bij de Vereenigde Hollandsche LuciíersÍabrieken

,,I{/iÍ

als uatre en reenegad,er

groen,

h 't bonre abeelgebkder."
Guido Gezelle

De laatste djd sraat de recreatie srerk in de belangstelling en
het treffen van de nodige voorzieningen hiervoor wordr ook

van regeringswege gestimuleerd. Benamingen als openluchtrecreatie, dagrecreatie, bermrecreatie, watersportrecreatie en
massafecreatie maken wij ons eigen.
Recreatie wordt gezocht in zwembaden, op sportvelden, roeien kanovijvers, speelvelden al of niet verbonden aan een
vermaakcentrum. Voorts in de richting van een rustiger onrspanning in bossen en opengestelde natuurterreinen, zoals
wandel- en fietstochten, rust- en picknickplaatsen. De openluchrecreatie neemr een belangrijke plaats in.
Op vele plaatsen in ons land wordt deze sterk bevorderd,
waarbij dan bijv. genoemd mogen worden ah van direct belang

voor de randstad Holland de Utrechtse heuvelrug en het
Veluwemeer. ,,Groen" speelt hierbij een grote rol.

Bij dit loffelijk

streven mag echrer niet worden vergeten, dat
het ook belangrijk is groenvoorzieningen te treffen nabij of

in de grote wooncentra. Er zljn nog veel mensen in de grote
stad, die geen gelegenheid hebben of niet in staat zijn zich
b.v. na een gunstige weersvoorspelling door ,,Gerrit", al of niet
ondersteund door de molenaar of de schipper, spoorslags naar
de Uuechtse heuvelrug te begeven. Gedacht moet ook worden
aaí onze ouden van dagen, de invalide burgers en de druk
bezette huismoeders, die ook regelmatig een uurtje russen het
groen moeten kunnen verpozen.
Het verlies aan kostbare bouwgrond door

groenvoorziening

staat niet in verhouding tot de gezondheid van de mens, die
veel kostbaarder is. Hoe belangrijk is het niet reeds nu bij het
projecteren van toekomstige steden of stadsuitbreidingen groenvoorzieningen aan te leggen, zodat de ontspanningsmogelijk-
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heden aanwezig zijn als de mensen hun huizen gaan bewonen.
wij met de recreatieve voorzieningen eigenlijk al te

Hoof dhoutsoorten

laat zijn, vooral wat het westen van ons land betreft, zou ik
enige houtsoorten naar voren willen brengen, die vrij snel
groeien en voor de \Testelijke polders over het algemeen geschikt zijn; met deze soorten kan in korte tijd het landschap
gestalte krijgen..Als hoofdhoutsoorr zou ik de populier voorop
willen stellen. De populier is een goede pionierhoutsoort en

Populieren:

Aangezien

vormt reeds in enkele jaren een opgaande beplanting. In bosen singelbeplanting heeft de pop-r,tl"t ..n i'lndb.ihuttende
en luchtzuiverende werking. De boom loopt vrij vroeg in het
voorjaar uit, het frisse groen doet prettig aan en kan aardige
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Als aanvullende

'Gelrica'
'Robusta'

'Ións'
'Heidemij'

Salix 'Liempde'

Vilgen:

kleureffecten geven.
Om tot een snel en doeltreffend resultaat te komen kan de
populier aangeplant worden in combinatie met verwante houtsoorten, zoals wilg, trilpopulier, canescens en balsempopulier.
Voor smalle beplantingsstroken en singels kan de volgende
werkwijze worden gevolgd:
Populieren worden geplant op een afstand van 8 meter, met
daartussen op 4 meter een opgaande wilg, trilpopulier, canes-

of balsempopulier.
Het planten van 2 hoofdhoutsooÍten is belangrijk met het

Populus'Regenerata Duitsland'

'Drakenburg'

fragilis 'Godesberg

soorten:

Balsernpopulieren:

Populus 'Geneva'
,, 'Oxford'

Trilpopulier

Populus tremula

Canescens:

Populus alba x grandidentata

,,

,,
,,

'Rochester'

grandidentata
canescens 'Schleswig'

cens

op een eventuele geringere groei van een van de twee.
Als onderétage, op de tussenruimte van 4 meter,
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oog

struik-

vormen van b.v. schietwilg, trilpopulier of canescens, welke
men zonodig door toppen op de gewenste hoogte en breedte
kan houden.

Indien voldoende ruimte aanwezig is kan vóór deze beplanting
nog een rij struiken worden geplant, waarbij het accent wordt
gelegd op bloei en kleur. Aanbevelingswaardig zijn hiervoor,
in groepen geplant, gelderse roos, hondsroos, vlier, hazelaar,
meidoorn, sleedoorn en lijsterbes. Na 12 à 15 jaar kan men
de beplanting dunnen met het oog op de groei van de middenetage en voor het goed slagen van de hoofdbeplanting van

Hierbij moet echter wel worden opgemerkt, dat men vóór

geschikt is.
Hoewel het accent op de landschappelijke verzorging ligt, mede
ten behoeve van de recreatie, wil ik tot slot nog schuchter
wijzen op de beziwormende waarde van een populierenaanplant. Natuudijk heeft een aanplant een grote waarde voor de
recreatie die niet direct financieel tot uitdrukking komt, doch
een combinatie van beide is mogelijk en nuttig. Het gevaar
is niet denkbeeldig, dat nu er allerwege over aanplant voor
recreatie wordt gesproken, men de andere betekenis die een
bepaalde houtsoort heeft, n.1. houtproducent, uit het oog ver-

populier.

liest.

Na de velling zal waarschijnlijk voldoende opslag ontstaan van
wilg, trilpopulier of canescens om een nieuwe etage te vormen.
Als aanbevelingswaardige soorten voor de omschreven beplanting kunnen worden genoemd:

Laten we dus meer pijlen op de boog leggen waarmee

J. Gremmen

/ ls wederoplevinE

de

aanleg van de beplantingen een deskundige dient te raadplegen
om zekerheid te verkrijgen of de grond voor de gewenste soort

de

recreatie en de aankleding van het landschap wordt gediend,
doch waarbij ook een stille reserve aan hout wordt gevormd,
wat ons nog wel eens van pas kan komen.

van de populierenkanker slechts een denkbeeldig gevaar?')

Hoold aÍdeling Palhologie en ResisÍenÍieonderzoek Bosbouwproelstation ,,De Dorschkamp"

Om tot een verantwoorde uitgifte van nieuwe populiererassen
te komen ziet het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" re
níageningen zich niet alleen gesteld voor de opgave om door

aan de dag legt voor nieuwigheden, die veel beloven en dat
met enig ongeduld tegemoet gezien wordt naar het moment
waarop het nieuwe materiaal ter beschikking komt voor vrije

selectie waardevol materiaal te verkrijgen mer hoge produktie,
maaf tevens om nauwkeurig vast te stellen hoe het met de
vatbaarheid van deze nieuwe rassen voor bepaalde ziekten
gesteld is. Bepaalde rassen kunnen immers aanvankelijk heel
veel beloven waar het groei en houtproduktie betreft, maar
tegelijkertijd totaal ongeschikt zijn door hun gebleken gevoelig-

vermeerdering.

heid voor de bacteriekanker.

Het is de taak van de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek om alle nieuwe rassen die de gewenste groei-eigenschappen bezitten, gedurende een aantal opeenvolgende jaren
op kanker te toetsen, hetgeen geschiedt door deze op kunstmatige wijze te verwonden en vervolgens te inoculeren met
een reincultuur van de ziekteverwekker, Áplanobacterium po-

puli Ridé.
Het zal de lezer wel duidelijk zijn dat het van de uitslag van
deze toetsproef in hoge mate afhangt of het ras al of niet voor
uitgifte aan de praktijk in aanmerking komt.
Het is begrijpelijk dat de populierenteler veel belangstelling
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Dit heeft echter soms ook tot gevolg dat men
gaat aandingen op vervroegde uitgifte van dit materiaal, ofschoon het onderzoek over bestaande resistentie tegen ziekten
op dat tijdstip nog niet is afgesloten. Uitgifte van zulke rassen,
hoe uitstekend deze ook groeien en hoe groot de aanwas ook is,
is onder de geschetste omstandigheden niel verantwoord, omdat
een definitieve indruk gewenst is ten aanzien van de gevoeligheid voor ziekten en in het bijzonder voor aantasting door
kanker. Een juist inzicht en goede kennis omtrent de vatbaarheid van deze nieuwe rassen voor bepaalde ziekten kan namelijk veel narigheid op een later tijdstip voorkomen.
Indien men zou overwegen in de naaste toekomst dit resistentieonderzoek te veronachtzamen wegens ongeduld van de zijde
van de praktijk dan zal dit ongetwijfeld binnen afzienbare tijd
nare gevolgen hebben, omdat dan de kans groot is, dat materiaal
wordt aangeplant, dat een onvoldoende resistentie bezit tegen
de bacteriekanker (denk bijv. aan Populus'Brabantica').
Dit heeft directe gevolgen in de vorm van afsterving en verminderde groei van de aangetaste bomen, maar ook indirecte,

