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Nieuwe rassen voor onze populierenteeltt)

Dírecteur SÍichling lnduslrie.Hout

De selectie en invoering van nieuwe populiererassen was tot
voor enkele tientallen jaren vooral een aangelegenheid van
kwekers en telers. Zo is 'Gelrica' door een teler gevonden,
'Robusta' door een kweker, is 'Heidemij' door de maatschappij
van dezelfde naam eind vorige eeuw op verzoek van Brabantse
populierentelers geïmporteerd, terwijl van'Serotina', Marilandica' en 'Regenerata' de origine al niet meer bekend, maar
zeker van dezelfde aard is. Sinds het onderzoek van vooral prof.
Houtzagers in de dertiger jaren en, later, de Duitser Miiller
weten we echter dat de particuliere speurtochten naar nieuwe
tassen niet alleen zeer veel goeds hebben opgeleverd, maar ook
geleid hebben tot een chaos, die in de naamgeving van de
populieren tot uiting kwam. NTat was namelijk her geval. Zodra een ras een zekere populariteit begon te krijgen, ontdekten
kwekers en telers in hun bepllntingen van dit ras bepaalde
exemplaren, die het in groei of andere eigenschappen beter
deden dan de rest van de beplanting, en brachten deze bomen,
na vermeerdering, onder een andere naam of ander nummer in
de handel. In Nederland was dit vooral voor de dertiger jaren
het geval, totdat vele populieren, onder verschillende Nederlandse namen verhandeld, dankzij het onderzoek van Houtzagers €n Teerink tot maar enkele rassen bleken te behoren.
De strenge keuring door de N.A.K.B., gebaseerd op dit onderzo:k en daarna, sinds een tiental jaren, op dat van ir. Broekhuizen, heeft hierin grote verbetering gebracht. Maar in landen
waar een goede keuringsdienst en een goed rassenonderzoek
ontbreekt, komen nog steeds zgn. ,,betere variëteiten" van besta:nde rassen in de handel, welke in verreweg de meeste gevallen geen nieuwe selecties betekenen. Men heeft zich dan
laten verleiden om eeÍI, door toevallige omstandigheden, beter
gegroeid exemplaar in een beplanting van een bekend ras, als
een nieuw ras te beschouwen.
Natuudijk worden ook, bijvoorbeeld tussen natuurlijke zaailingen langs de rivieren, werkelijke nieuwe rassen door kwekers
en telers gevonden, maaÍ deze vondsten zijn nu nog maar zeer
schaars, ten eerste doordat het selectie- en veredelingswerk van
proefstations, vooral na I94J tot ontwikkeling gekomen, veel
betere resultaten oplevert, ten tweede omdat de oppervlakte
,,in het wild" ontstane populiereklonen zeer sterk is afgenomen.
Deze ontwikkeling betekent dat het selecteren van nieuwe rassen in de belangrijke populierenlanden bijna geheel een kwestie
is geworden van de bosbouwproefstations en dat Particuliere
kwekers en telers niet meer de tijd en de gelegenheid hebben
hieraan nog een belangrijk aandeel te leveren. Dit heeft de
situatie in de naamgeving, registratie, keuring en verhandeling
van populiererassen zeer veel eenvoudiger gemaakt.
Deze ontwikkeling betekent echter ook dat, zodra men een
cekort aan goede rassen coÍlstateeÍt, de druk van kwekers en
telers op de proefstations om nieuwe rassen in de handel te
brengen, zeer groot is. Een officieuze, internationaal geldende
maatstaf bij het populierenselectiewerk is, dat een nieuw ras
minstens 11 iaat getoetst moet worden, alvotens het aan de
praktijk kan word,en vrijgegeven. Dit is een goede maatstaf, die
echter moeilijker te hanteren is naarmate het gebrek aan bruikbare handelsrassen nijpender wordt. Dit is in de laatste jaren
het gevai in Nederland, maar ook bijv. in Italië, nu de bladziekte Marssonina praktisch ons hele sortiment handelsrassen
min of meer (meestal méér! ) blijkt aan te tasten. Dit is de
reden waarom er in de laatste jaren bij het Bosbouwproefstation herhaaldelijk op is aangedrongen nieuwe, resistente rassen (waarvan het bestaan bekend was) in de handel te brengen.
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Anderzijds moet men resDecr hebben voor de voorzichtigheid,
die men daar in acht neemt om te vermijden dat de praktijk
later bemerkt teleurstellende rassen te hebben gekregen.
Op een bepaald moment zal men echter van twee risico's (geP.'Fleuo' op zandgrond,
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Foto's: Bosbouwproefstation.
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va3Í van Marssonina bij bestaande rassen enerzijds en onvoldoende ervaring met nieuwe rassen anderzijds) de minst grote
moeten kiezen. En velen in de praktijk van de populierenteelt
ztjn er van overtuigd dat de ontwikkeling van Marssonina in
Nederland ze3r ernstige schade aen de hele populierenteelt en
populierenhoutproduktie gaat toebrengen.
Een belangrijke rem op her uitgeven van nieuwe rassen was
toc dusverre de langdurige toetsing op hun resistentie tegen
kanker. Dit is echter door het onderzoek van Ridé in Frankrijk
nu aanzienlijk korter van duur geworden.
Mede hierdoor kon nu het Bosbouwproefstation te \Tageningen

station dat hij slechts weinig langzamer groeit dan 'I 2I4'.
'Flevo' loopt vroeg uit, ongeveer gelijktijdig met 'I 214'. Het

uitlopende blad is roodbruin gekleurd. De boom heeft een
rechtere stam en een lichtere kroon dan 'Dorskamp' en is
waarschijnlijk minder gevoelig voor wind.
Het geslacht van 'Flevo' is nog niet bekend.
Voorlopig doet het Bosbouwproefstation dezelfde voorzicl.rtige
aanbevelingen voor aanplant als bij 'Dorskamp'.
P. 'DorsÈtnp' op klei, 6 jaar.
t,

met het verh,eugende bericht komen dat twee nieuwe, tegen
Marssonina verregaand resistente rassen in de handel kunnen
worden gebracht. Het betreft de rassen 'Flevo' en 'Dorskamp',
beide euramerikaanse hybriden, produkten van het Bosbouwproefstation.

Voorts is de N.A.K.B. op aanbeveling van de Nationale Populiere ncommissie er toe overgegaan drie rassen,'Geneva','Oxford'
en 'Androscoggin' in de keuring te betrekken. Het berrefr l.rier
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rassen die min of meer verwant zijn met de groep van de
balsempopulieren, en die al dertig jaar geleden door Stout en
Scl.rreiner in de U.S.A. uir eigen kruisingen zijn geselecteerd.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste
eigenscl.rappen van cleze vijf nieuwe llandeisrassen. Over de
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ts.ee klonen van het Bosbouwproefstation is uiwoerig bericht
in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van juli 1966. Áan het
bewuste artikel van de l.rand van Broekhuizen, Guldemond en
Koster ontleenden wij de hierna volgende gegevens van 'Dorskamp' en 'Flevo'. Voor een uiwoerige beschrijving van bladkenmerken verwijs ik naar een arrikel van ir. Broekhuizen
elders in dit nummer. Voor blad- en andere kenmerken van de
drie andere rassen leze men her Handboek voor de Populierenteelt (uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem) of de beschrijving door Broekhuizen in
een volgend nummer van ,,Populier".
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Deze mannelijke kloon is ontstaan uit een kruising tussen een
vrouwelijke Populus deltoïdes uit Noord-Amerika en een mannelijke Populus nigra uit Italië. De kruising werd door het
Bosbouwproefstation uitgevoerd ln 1952, terwijl de zaailing
werd geselecteerd in I9t6. }{lj is vervolgens getoetst onder
nummer NL 925, zoals verschillende populierentelers hem al
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kennen.

Belangrijk voor de praktijk zijn de volkomen resistentie tegen
ro3st, en de grote mate van resistentie tegen de andere belangrijke bladziekte, Marssonina. In de veldproeven is tot dusverre
niets van gevoeligheid voor bacterie-kanker bemerkt, bij kunstmatige besmetting blijkt 'Dorskamp' niet resistent maar ook
weer- niet gevoeliger dan 'Robusta' te zijn.
'Dorskamp' is zeer gemakkelijk te stekken. Hij is een zeer
snelle groeier en produceert, althans in de jeugd, meer dan
'I 2L4'. Over de produktie op latere leeftijd is uiteraard nog
niets bekend. Hij heeft een iets bochtige stam. De kroon is
fors. Hij loopt vroeg uit, ongeveer gelijk met 'l 2L4'; het jonge
blad is donker bruinrood.

Hij

is gevoelig voor wind.

Het Bosbouwproefstation beveelt proefsgewijze aanplant in opstandsverband aan, zo mogelijk gemengd met andere rassen.
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'Flevo' is ontstaan uit dezelfde ouders als 'Dorskamp' en voor
de belangrijkste bladziekten even weinig gevoelig als deze. De
gevoeligheid voor kanker komt waarschijnlijk overeen met die
van 'Gelrica', is dus nog iets minder dan die van 'Dorskamp'.
De groei is snel, minder dan die van 'Dorskamp', maar toch
no1 zeer goed blijkens de mededeling van het Bosbouwproef-
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Populus'Oxford.
Zowel herkomst als vele van de eigenschappen zijn dezelfde
die van 'Geneva'. 'Oxford' is echter vrouwelijk.

Hij is resistent tegen Marssonina, weinig gevoelig

voor

als

roest

en ook weinig gevoelig voor late wintervorst. Evenals 'Geneva'
is hij zeer waarschijnlijk voldoende resistent tegen kanker; ook
bij 'Oxford' is in beplantingen, tot L6 jaar oud, geen kanker
gevonden. Men kan dezelfde aanbeveling voor gebruik van dit
ras geven als bij 'Geneva' is gedaan.
P
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Ook dit ras (mannelijk) is een selectie uit een kruising van
Stout en Schreiner, maar volledig een balsempopulier. De
ouders zijn namelijk Populus maximowiczii en P. trichocarpa.
De resistentie tegen bladziekten komt overeen met die van
'Oxford' en 'Geneva'; over zijn resistentie tegen kanker kan
hetzelfde opgemerkt worden als bij deze rwee rassen.
De ervaringen met de houtkwaliteit zijn in Engeland uitstekend
(proefschillingen); in Nederland, maar dan voor het zeer dunne
fineer van lucifersdoosjes, iets minder gunstig dan bij 'Geneva'

en 'Oxford'.
Aanbevelingen voor gebruik van dit ras als

bij de twee

vorige.

betreft de drie laatstgenoemde rassen kan ik nog opmerken dac zij, wat bodem betreft, iets meer mogelijkheden bieden
dan onze bekende handelsrassen. Zowel op zeer zware als uitgesproken zandige gronden, mits vruchtbaar, vochtig en niet
zuu:, bereiken zij hoge produkties waar andere rassen nog wel
eens groeistagnaties vertonen. De eerste groei na planten valt
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P.'Oxford' op zandgrond. LeeÍtijd 18 j., hoogte 15 nt, ài.an..27,5

.-tg*:

(zonter 1966).

P. 'Geneaa' op zandgrond. Leeftijd. 18 ,j., hoogte 18 m, diam. 34,2 cm
(zomer 1966).

Populus'Genead.
'Geneva', een mannelijke boom, is één van de klonen, geselecteerd uit een in 1934 dtgevoerde kruising tussen Populus
berolinensis (de vader) en Populus maximowiczii (de moeder).
Zowel kruising als selectie zijn het werk van Stout en Schreiner
in de U.S.A. Deze herkomst betekent dat hij nauw verbonden
is met de groep van de balsempopulieren, hoewel men ook (via
P. berolinensis) P. nigra, dus een Aigeiros-populier, in zijn
stamboom terugvindt. Ik vermeld dit daarom, omdat m.i. de
groep van balsempopulieren, vooral die uit Noord-Ámerika,
voor ons land van zeer grote betekenis za| gaan worden.
'Geneva' is weinig gevoelig voor roest en is resistent tegen
Marssonina. \7el is hij, evenals bv. 'Robusta' en 'Serotina' gevoelig voor late wintervorst, optredend na een zachte februari,
maar herstelt zich hiervan, in tegenstelling tot 'Serotina', zeer
goed. Lange tijd is gedacht dat hij gevoelig is voor bacteriekanker, maar dit blijkt nu erg mee te vallen. In praktijkbeplantingen van 'Geneva', tot 16 jaar oud, is nog geen kanker gevonden.

De boom heeft een rechte stam en een vrij brede kroon. Hij
komt zeer vroeg, vóór 'I 2L4', in blad. Hij is gevoelig voor
sterke wind.

Het hout heeft, evenals dat van de twee volgende

rassen, bij

proefverwerkingen zeer goed voldaan. Het is zeer blank (,,wit")
en is goed te schillen.
Men heeft in ons land reeds enige ervaringen met dit ras,
ervaringen die zeer goed zijn. De groei is snel, beter dan die
vafl oíze meeste bekende rassen. Beperkt gebruik, behalve op
sterk aan wind blootgestelde plaatsen, kan worden aanbevolen.
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op klei- en zware leemgronden nogal eens tegen, maar dir
een kwestie van één

of rwee

Samenvattend kunnen
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zeggen dat vooral de grote mare van

resistentie tegen Marssonina van de vijf nieuwe handelsrassen
een zo groot voordeel betekent, dat men alleen maar bevreesd
moet zijn dat zij op korte termijn op re grore schaal worden
aangeplant. Men dient voorzichtig te zijn en kleine oppewlakten te beplanren, waar mogelijk met andere rassen te mengen,
en vooral de zo nodige ervaringen snel uir te wisselen. Dàarvoor lenen zich blj uitstek de contacten binnen organisaties als
de Brabantse en Limburgse populierenverenigingeÀ en de kwekersorganisaties, de voorlichtingsdagen van het Staatsbosbeheer
en dergelijke. Daarnaasr mag men hopen dar, nu de eerste
schapen over de dam zijt, her Bosbouwproefstarion op niet al
te lange termijn nieuwe veelbelovende rassen voor proefsgewijze aanplant kan uitgeven. FIoe meer keuze in rassen, hoe
minder het gevaar van een te eenzijdige en daardoor altijd
riskante populierenteelt.

P.'Ándroscoggitt' op zandgrond. Leeftijd, 18 .j., boogte 18,5 nt, diant.
30,9 cm (zomer 1966).

lr. J. T. M. Broekhuizen / Hoe herkennen
Ald. Houlteelt, l.B.O. LandbouwhogescÀool

wij onze handetspopulieren?rr)

Kwekers, keurmeesters en anderen die regelmatig met populieren werken zullen deze vraag niet srellen. ZIj ztillen weinig
of geen moeilijkheden ondervinden bij her herkennen van de
handelsrassen. Degenen echter, die niet doorlopend verschillende rassen kunnen vergelijken, sraan voor veel grotere problemen. Toch is het herkennen van de handelsrassen niet moeilijk,
tenminste als het jonge planten in de kwekerij betreft. \7eliswaar vertonen ook de bomen van de verschillende rassen karakteristieke onderscheidingskenmerken, maar deze worden zo
sterk beïnvloed door uitwendige omstandigheden, dat ze nier
bruikbaar zijn voor een definitieve bepaling van het ras. Alleen
het geslacht is een kenmerk, dat in rwijfelgevallen de doorslag
kan geven.
Indien men geen of weinig ervaring heeft met het herkennen
van populieren verdient het aanbeveling om aan de hand van
de beschrijvingen de verschillende onderdelen, zoals bladeren
en knoppen, van een aantal planten van een ras afzonderlijk te
bekijken en deze te vergelijken met die van een ander ras in
dezelfde kwekerij. Zo Ieert men waarop gelet dient te worden.
Op de duur ziet men dan de verschillen russen de rassen in één
oogopslag zonder dat men zich precies realiseert welke de verschillen russen de onderdelen afzonderlijk zijn.
De voornaamste voorwaarde voor succes is, dat planten worden
gebruikt die goed gegroeid zijn en die onder gelijke omstandigheden sraan. Dit houdt in dat, vooral aanvankelijk, alleen moet
worden uitgegaan van planten van ongeveer dezelfde groorre
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Foto's: R. Aalbers.

die op één kwekerij groeien. Daarnaast moeren slechts die delen

van de piant worden beoordeeld, die normaal zijn gegroeid,
d.w.z. niet beschadigd zijn door ziekten en insekten en niet
ontstaan kort na deze beschadigingen.
Voor de herkenning is geen volledige beschrijving van de rassen nodig. Inregendeel, een volledige beschrijving schaadt de
overzichtelijkheid en bemoeilijkt daardoor de herkennin g. Daarom zullen alleen die kenmerken worden behandeld, die voor de
determinatie van belang zijn. De kleur van de verschillende
delen van de plant wordt daarom in de meeste gevallen buiten
beschouwing gelaten. Bovendien is de omschrijving van kleu-

ren-moeilijk.,Daarbij komt nog dat de kleur van de planten
sterk wordt beïnvloed door niet-erfelijke factoren, zóals de
weersomstandigheden,

de voedingsroestand en zelfs de wijze

van vegetatieve vermeerdering. Slechts in enkele gevallen zaI
de kleur in de vergelijking worden beuokken.
Voor de determinatie zijn voonl de kenmerken van de bladeren belangrijk. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de
kn<-rppen, de lenticellen, de zijtakken en her tijdstip van bladontluiking. Het laatste kan uireraard niet in de zomer worden
bepaald, maar omdat het, evenals het geslacht, in gevallen van
twijfel in het volgende voorjaar de doorslag kan geven, wordt
het steeds vermeld. Ook in deze gevallen dienen per ras steeds
verscheidene, goed gegroeide planten van ongeveer dezelfde
grootte te worden bekeken.
De meest geschikte bladeren zijn die welke na eind juli zijn
gevormd. Deze zgn. zomerbladeren zijn namelijk het meest
karakteristiek voor het ras en verronen bovendien onderling

