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danig, dat ze ook als windscherm dienst doen.

Het voordeel van het planren op de tweede manier is, dat de
moerbomen een dubbele functie hebben en dar de scheuten
volop i.n de zon groeien. Een nadeel is, dat de zijtakken aan de
stam nu beslist moeten blijven zitten om de schermfuncrie re
bewaren. In de moerhoek met moerbomen kan men ten koste
van enige arbeid de sram nog takvrij houden door regelmatig
de knoppen er af te strijken. Dit heefr als voordeel, dat dé
groei van de boom niet gedeeltelijk in de zijtakken gaat zitren.
Deze zijtakken zijn toch vaak te dun voor stek. Het oogsren en
verwerken van alle zijtakken kost arbeid, die bij moersroven
niet noCig is, terwijl het aantal stekken uit deze zijrakken
gering is.
Een speciale vorm van een moerboom is de leiboom. Het idee
is van de heer H. A. van lersel. Gedacht wordt aan een boom
met een aantal etages (zijtakken). Op deze zijtakken moer her
watedot groeien, dat het stek moet produceren.
Stek aan phnrsoen en uit bomen.
Er zijn drie geheel verschillende manieren om stek te winnen
uit plantsoen.
De eerste manier is het terugsnijden van éénjarig plantsoen.
De wortels van de plant blijven in de grond achter, terwijl de
scheut tot stek wordt versneden. Deze methode is goed, als men
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persé een éénjatige scheut op een rweejarig wortelstelsel wil
hebben.

In dat geval is de opbrengst

aan stekhour meegenomen.

Men dient geen I/2-planren te gaan kweken om het srekhout
alleen.

De tweede methode is het winnen van stekhout uit twee- of
driejarige planten. Van de bovenste takken aan de planten
worden er enkele afgesneden, welke voor de stekproduktie gebruikt worden. Dit is alleen mogelijk voor kwekers, die ouder
plantsoen kweken. Of zij dit als beworteld planrsoen of als
poot verkopen doet er niet toe. Bij verkoop als poot moeten de
takken er roch af en bij verkoop als planrsoen hindert het niet,
als er een paar af zijn. Voor genoemde kwekers is het een
goed'e methode, omdat ze goede stekken krijgen, zonder dat
hiervoor een aparr stuk grond gereserveerd moet worden.
Het snijden van stek uit door de N.A.K.B. afgekeurd plantsoen
is niet aan te bevelen.
Het snijden van stek uit bomen is slechts van belang voor de
onderzoekers. Daarvoor is vaak slechts een kleine hoeveelheid
stek nodig.

2)

Giinther, H. - Die Abhángigkeit des Steckiingsenrags von der Verbandsweite, der Lánge der Àusgangsstecklinge und dei Rutenzahl am
'W'utzelstock bei der Ánlage
von Pappelmutterquartieren. S7'issenschaftliche Abhandlungen Nr. 40. Beitráge zur Pàppelforschung III.
1959, pas.7-80.

Hoe herkennen wii onze handelspopulieren? ll r)

AÍd. Houtteelt, l.B.O., Landbouwhogeschool

Inleiding.
In het nummer van november 1966 werden, na een omschrijving van de voorwaardert, wa Íaan moet worden voldaan om
tot een juiste identificatie te komen en na een verklaring van
Ce gebruikte termen, de rassen 'l 214', 'Dorskamp' en 'Flevo'
beschreven. In dit tweede artikel zijn 'Heidemij', 'Robusta' en
'ZeeIand' aan de beurt. Deze drie rassen lijken op her eerste
gezicht veel op elkaar, maar bij nadere beschouwing zijn vooral
'Heidemij' en 'Robusta' goed te onderscheiden. Het verschil
russen 'Zeeland' en 'Robusta' is bijzonder klein, vaak ook onder
volkomen gelijke omstandigheden. Tot voor korr was niet ieder
er van overtuigd, dat het inderdaad verschillende rassen zijn
(zie ook ,,Populier", mei 1964; nov. 1964 en mei 1965).
Uit het voortgezette onderzoek en uit verdere waarnemingen
is echter gebleken, dat er wel degelijk consranre morfologische
verschillen bestaan - zij het vaak zeer geringe - russen 'Robusta'

en 'Zeeland'. Door verder onderzoek zal worden getracht de
verschillen nauwkeuriger te omschrijven en vooral om deze zo
veel mogelijk in meetbare kenmerken uit te drukken.
Betcbr,ijuing.
cu. Heil.emij,

ó

(fig. 1).

Ontluikimg: eerste helft april.
Blaà: hcnfdnerf iets langer dan de grootste breedre (b/hn
0,91-0,98); voer rechr, iets harwormig of iets wigvormig;
top spits of iets toegespitst; bladoppervlak vlak; aantal kliertjes 0-2; steel ongeveer gelijk aan of iets langer dan 1/z x de
hoofdnerf (s/hn : 0,50-0,54); jonge blaadjes donker bruinrood.

Scheut: hoekig, met opvallende lijsten; lenticellen lijnvormig

tot lang lijnvormig, 3/a-8 mm, meestal 2-4 mm met

enkele

veel langere, aantal ca. 40 per 3 cm; knoppen slank, spits,
geheel aanliggend of met vrijstaande top, 7-8 mm, bruinrood.

Zijtakken: meestal vrij veel,2) tot ruim de halve hoogte van de
stam; takhoek ca. 45o.

Karakterislieke kennzerkeu lijnvormige lenticellen, mer een
klein aantal relatief zeer lange.
Verschillen met and.ere taÍten: alleen verwaning mogelijk met
'Robusta' en'ZeeIand'
ca. Robasta,

; zie aldaar.

ó (Íi5.2).

Ontluiking: eerste helft april.
Bhd.: hooÍdnerf ongeveer even lang als de grootste breedte,

Fig. 1. P.'Heidemij'

1)

Foto's: R. Aalbers.

echter enigszins variërende (b/hn : 0,95-1,1); voer meest
recht, soms iets harwormig, bij kleinere bladeren iets wigvormig; top spits of iets toegespitst; bladoppervlak vlak;
aantal kliertjes 0-2; steel gelijk aan of slechts iets kleiner
dan rlz x de hoofdnerf (s/hn
- 0,48-0,50), over de gehele

2) Zie voot invloed stekafstand op aantal zijtakken ook het artikel
,,Stekafstand bij het kweken van populier" in dit nummer.
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Tenslott'e van 'Heidemij' te onderscheiden, doordat de bladsteel en de scheut van 'Robusta' behaard z|jn.Yan de overige
handelsrassen zijn alleen'Zeeland','Geneva','Oxford' en
'Androscoggin' behaard. De laatste drie - behorend tot de

groep van de balsempopulieren - hebben echter een zo geÉeel- andere bladvorm, dat verwarring met 'Robusta' niet
mogelijk is. Voor verschillen met'Zeeland', zie aldaar'

at. Zeelanà, ó (eveneens fig.2).
Ontluiking: eerste helft april, tegelijk met 'Robusta'.
Blad,: vorÁ, klieren en iteel als bij 'Robusta'; steel behaard;
jonge blaadjes donker bruinrood.

Scheti: als bij 'Robusta', eveneens behaard en eveneens ca' 30
lenticeilen per 3 cm scheutomtrek; knoppen vaak meer of
minder afstaand, 8-9 mm, bruinrood tot Paars.
Zijtakken: vrij veel, tot ongeveer halve hoogte;- takhoek ca' 45o '

Karukteristiek'e kennzerken in hoofdzuuk dezelfde als 'Robusta"
Verschillen, nzet andere tassen: alleen verwarring mogelijk met
'Robusta' en in mindere mate met 'Heidemij'. Het blad van

Fig. 2. P.'Robuta''

'Zeelanà' is gemiddeld iets groter dan dat van 'Robusta'; de
absolute lengte van de steel eveneens (tot ca. 1 cm groter);
de knoppen zijn iets langer, maken een iets spitsere-indtuk
.., ,ruá- vaak (vooral uun d. zijtakken) iets meer af' Bladsteel en hoofdnerf van 'Zeeland' vaak iets minder rood of
geheel groen. De verhoute stam is vaak nog iets -gladder. en
l-i.ht.t uutt kleur dan bij 'Robusta'. 'Zeeland' heeft vaak iets
minder zijtakken dan 'Robusta'. Vooral bij dit kenmerk is

lengte, vooral aan de bovenzijde, behaard; jonge blaadjes
donker bruinrood.

Í niet sterk opvallende, lijsten; vooral het bovenste deel duidelijk behaard; lenticellen
meest liinvormig, sommige rond, 1-5 mm lang, meestal echter Lllz-2rlz mm, aantal 30 per 3 cm; knoppen slank, spits,
vrijwel aanliggend of top vrijstaand, 7-8 mm, bruinrood tot

Sclteut: hoekig met duideliike, ma

het noodzakeiijk om planten van gelijke grootte te

paafs.

Z[jukken: vrij veel zijtakken tot ongeveer halve hoogte; takhoek ca. 41o.
Karukteristieke kenmerken: bladsteel en onverhoute scheut bezet met vrij korte haren, die meestal met het blote oog te
zien zijn; in rwijfelgevallen loep gebruiken.
Vercchillen m.et aniere rarren: lijsten op de jonge scheut minder opvallend dan bij 'Heidemij', kortere en iets minder
lenticêllen dan 'Heidemij'; meestal iets minder zijtakken; in
het voorjaar ontluiken de bladeren van 'Robusta' enkele
dagen later dan die van 'Heidemij'. Op het moment' dat de
blJderen van beide rassen in het vooriaar juist ontloken zijn,
is daardoor het blad van 'Heidemij' gedurende ongeveer een
week duidelijk minder bruin dan dat van 'Robusta'.

Drs. V. Timmermans
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ver-

gelijken. De ervaring leert echter, dat genoemde verschillen
iieí steeds even duidelijk zijn. Bij tweejarige en oudere

in ruwheid en kleur van
de stam duidelijker.
Uit het votenstaande blijkt, dat het veelal alleen voor ervaren
deskundigen mogelijk is 'Robusta' en 'Zeeland' te onderscheiden. Voor dè praktiik betekent dit, dac alleen de plombg
van de N.A.K.B. zékerheid kan geven, dat men met'Zeeland'

planten wordt vooral het verschil

te doen

heeft.

(wordt vervolgd)

P. 'Flevo'. Bij de beschrijving van dit ras in het vorige nummerwetd

medegedeeld dat het geslacht-nog onbekend is. Ondertussen.is gebleken
dat È'Flevo' $ is. Men gelieve deze aanvulling aan te brengen op
t:lz. 6l van het nov. nummer 1966'

Het gebruik van preÍix als onkruidbestriidingsmiddel

Rentmeester

in de 3 bij 5 m beplanting

Het aantrekkelijke van dit onkruidbestrijdingsmiddel leek het
volledige en langdurige effect op al wat in de bovenste grondlaag wórtelt, waárbij kennelijk een iets dikkere laag- werd bet,rJk.rl dan met simazin, zodat ook reeds opgegroeide kruiden
gedood werden.

il{a ingewonnen informati e in 1965 omtrent de resultaten in

wii voorjaar 1966 het bestrijdingsmiddel
te gebruiken. \Tellicht kunnen mijn ervaringen met het ge-

de pralktijk besloten

bruik ervan aspirantgebruikers tot nut zijn.

\Vij

pasten hei onder andere toe op de volgende beplantingen:

1. IÀ een 2-iaríge populierenaanplant op humeuze zware

rivierklei. Dezé, t*eè jaar geleden als l-jarige bewortelde
stek geplante, populieren waren met 3-iarige poten ingeboet. Deze poten zijn afzonderlijk bespoten met Sramoxone'

Yorig jaat waren plantspiegels gespoten met weedazol' Van
dit pirceel werd ter vergelijking het grootste deel weer met
weeàazol gesPoten, nu met simazin gemengdHet overige áeel van het perceel werd in de eerste helft van
mei bestróoid met 80 kg prefix met de granulaatstrooier'
Nu werd de strooibaan evenwel telkens onderbroken, zodat

plantspiegels gemaakt werden.

Deze wijze van strooien eist enige oefening om een gelijkmatige verdeling te krijgen. Ondanks voorzorgen- in deze
richting kan toch een onjuiste dosering gegeven zijn.
Het wèer was tijdens het strooien warm en zonnig. Het
resultaat van de onkruidbestrijding met prefix is minder
goed dan van de weedazol. Daatnaast is duidelijk een mináet goede groei waar te nem€n in het gedeelte, dat met
prefË behÀdeld is. De groei is hier zeer onbevredigend,
ierwijl het andere gedeelte van het perceel een goede groei
te zien geeft.
De verschijnselen van de schade ziin: korte loten, kleine
bladeren, een lichte kleur, vroeg geel wordend. Sommige
bomen zijn dood, enkele andere ztin aÍgebroken aan de
wortelhals.
2

Een 2-jailge beplanting van de cultivars Rochester, Gelrica
en Robusia op zandgrond, enigszins leemhoudend. Deze
beplanting is in t964 als l-jarige bewortelde stek geplant.
Dó bestróoiing met prefix heeft plaats gehad begin mei

met 80 kg/ha in stroken uitgestrooid met de granulaat-

