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srooier in onderbroken banen bij de planten. Het weer
was zonnig. De begroeiing van de stroken betrof voornamelijk grassen; vorig jaar was mer gramoxone bespoten.
De bodem is wisselend diep en humushoudend. Op het
diepste bewortelde profiel met her hoogste humusgèhalte
staar 'Robusta'. Van de 'Rochester' en de 'Gelrica'ls een
groot gedeelte bij de worrelhals afgebroken. In de 'Robusta,
is minder schade waar re nemen.

De kroon is in de regel niet verwelkt en de bomen (nog)
niet dood, wel zijn de bladeren licht van kleur. Áan áe

wortelhals

3.

is de bast

afgestorven en het hout aangetasr.
Deze aantasting is ook hoger op de stam als zwarte vlókken
zichtbaar in het hour.
Boven de dode bast aan de stamvoet heeft zich een callus_
achtige verdikking onrwikkeld mer een neiging tot wortel_
vorming. 'Robusta' is geheel normaal groen, Éoe*el som_
mige bomen in mindere mate dezelfde 6eschadiging aan de
sram verronen. Of het verschil mer de 2 overigá klonen
aan bodemverschillen dan wel aan eigenschappá van de
klonen moeten worden toegeschreven, ii niet aulaeti,jt .
Een beplanting op zvlare humusarme leemgrond van 1- en
2-jarige populieren. Hier is in juni in bànen g0 kg ge-

strooid mer de granulaatstooier. Het onkruidbestrijdings_
resultaat is hier over het algemeen goed.
Vooral bij de l-jarige planten was reeds gedurende de
zomer een kleur waar te nemen, die aan een lichte simazinbeschadiging deed denken: een bleek bruingroene kleur
met door de verbleking een accentuering van á" neruuru,rr.
De schade is nu geheel gelijk aan die, beschreven in de

4.

vorige gevallen.

Een beplanting op humushoudende leemgrond van voorjaar l)66. Hier ligt een proef mer prefix ván het bosbouw-

lr. L. Oldenkamp

/

proefstation. Het is hier duidelijk te zien, dat de nietbehandelde planten aanmerkelijk beter gegroeid zijn. Een
verdere bespreking moet

: L.." 2-jaige beplanting
rijke grond langs

ik

achterwege laten.

van 'Gelrica' en 'Robusta' op slib-

een beek met een humusrijke bovengrond.

In de ondergrond komen harde ijzerhoudende

lagen voor.

Door een oeverrug worden kommen ingesloten, waat deze
zomer permanent plassen stonden. Een gedeelte van her
terrein met beide klonen is niet behandeld. In dit gedeelte

komt zowel een rug als een kom voor,

De schade is hier zeer duidelijk met de reeds beschreven
verschijnselen. Opmerkelijk is weer, dat 'Robusra' minder
aangerasr schijnt te zijn. De schade is hier ook duidelijk
niet veroorzaakt door het warer, aangezien de niet-behandelde planten, ook die in het water gesraan hebben, in het
geheel geen schade vertonen.

Uit bovenvermelde ervaringen, die uireraard niet uit doelb-ewust opgezerte proeven voorrkomen en daardoor alles bij
elkaar weinig betrouwbare gegevens versrrekken, kan men toch
wel de volgende conclusies trekken:
Prefix is geen universeel bruikbaar en onschadelijk onkruid-

bestrijdingsmiddel in houtgewassen, doch moet, evenals alle
andere besuijdingsmiddelen met voorzichtigheid gebruikt worden en onder bepaalde omstandigheden. Dat wát dit laatste
becreft de natte zomer een rol gespeeld heeft, lijkr wel zeer
waarschijnlijk.
De omstandigheden, waarbij een toepassing veilig is, zijn voor
verschillende houtgewassen nog niet voldoende aan de praktijk
bekend. \(/anneer er meer van bekend is op experime.rtele
schaal zou het aanbeveling verdienen hiervan zoveèl mogelijk
mededeling te doen.

Gebruik geen preÍix voor onkruidbestrijding in beplantingen

1)

Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp,'

Het

onkruidbestrijdingsmiddel

prefix is de laatste twee jaren
in toenemende mare in beplantingen toegepast. Her middel
dat in granulaire vorm wordt
geleverd, heeft een goede onkruiddodende werking. Deze
berusc op de eigenschappen van

het zeer vluchtige dichloorbenzonitril dat in de bovenste
laag van de bodem onrsraar.

Bastbeschadiging ?td toediening
uan prefix.
Foto: v. d. Meideo

Deze stof is moeilijk oplosbaar
zodat bij regenachtig weer weinig kans op verliezen door uirspoeling bestaat. Het middel
bezit over her algemeen een
Iange nawerking die zich vaak
over het gehele of een groot
deel van het groeiseizoen uirsuekt. De ror nu roe gebruikelijke dosering is 80 kg granu-

laat, bevatrend,e
stof.
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actieve

De.Subgroep B-osbouw en \íegbeplanringen van de TTerkgroep
Onkruidbestrijding TNO, die her volledige onkruidbestrijdl"gJonderzoek in de bosbouw uirvoert en coárdineen, heeft tot íu

1) Dit artjkel

is _overgenomen uit het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
van december 1966. Foto door de redactie toegevoegd.

toe geen aanbevelingen gedaan ter. aanzien van het gebruik

van prefix als selectief onkruidbestrijdingsmiddei bij bomen.
Er was nog te weinig onderzoek verricht, vooral met betrekking
tot de gevoeligheid van houtige gewassen voor het middel. \7el
werd. een aooilopige goedkeuring gegeven voor toepassing in
stnàkbeplanringen.
Reeds na de eerste toepassingen van prefix werden bladrand-

verkleuringen waargenomen

bij

een aanral houtsoorten in

struikbeplantingen. In het afgelopen seizoen bleek zowel uit
proeven van de Subgroep als uir toepassingen in de praktijk
dat er kans op schade aan zowel bomen als struiken b.rtuá,.
Vooral populier is een gevoelige houtsoorr. FIer meesr voorkomende schadesymptoom bij bomen bestaat uit afgesrorven
bast- en schorsweefsel aan de wortelhals, juist onder Ëet maaiveld. Soms vallen de aangerasre bomen hierdoor om. De schade
komt onder uiteenlopende omstandigheden voor. Omtrent de
ctotzaak van het al dan niet oprreden van schade ontbreekr
momenteel een duidelijk inzicht.

Het middel prefix wordt daarom voodopig voor toepassing ra
alle loof houtbeplantingen af gerad.en.
Voor de bestrijding van adelaarsvaren blijkt prefix goed bruikbaar te zijn. Er is namelijk een meerfarigè b.rtiildirrg uun
varens mogelijk met een eenmalige toepassing van het middel.
Ech-ter op grond van de huidige kennis én ervaringen kan
prefix in naaldhoutbeplantingen niet worden aangeradá, zodat
selectieve bestrijding van adelaarsvaren onmogelijk is.

Met nadruk wordt er nogmaals op

gewezeÍr- dat gebruik van

chemische onkruidbestrijdingsmiddelen slechrs dan veilig is
wanneer door de \Terkgroep Onkruidbestrijding TNO áan-

L'
bevelingen worden gedaan. Enkele middelen, zoals dalapon,
simazin en groeistoffen worden reeds geruime tijd met succes
bij de onkruidbestrijding in beplantingen toegePast. Dit succes

lr. H. A. van der Meiden
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blijft

overigens achterwege wanneer de toepassingsvoorschrif'

ten niet worden opgevolgd.

Papierindustrie subsidieert populierenaanplant

Directeur Stichting lndustrie-Hout

Om telers die populier bij kleine plantafstand (400 à 600
bomen per ha) willin planten, te steuÍren, heeft de Nededandse

papieriÀdustrie besloten gedurende voorlopig 5 im jaarliiks
èeÀ bepaald bedrag te besteden aan de verschaffing van gratis
popuféreplantsoen. Zii geeft hierbij de voorkeur aan beplan-

tingen van behoorlijke omvang. Álvorens hierover meer te
,rggrn, willen wij eerst enige opmerkingen maken over de be-

tekónis van de populier voor de papierindustrie, en over enkele
aspekten van de plantafstand.

ulier als gr o nl's t o f I ert erun cier u an d. e p dp ierind' as trie'
Het is zowel binnen de kringen van populierentelers als op
vele plaatsen daarbuiten nu wel bekend dat de Nederlandse
papieiindustrie sinds enkele jaren een gtote interesse is gaan
ioÀet uoor het populierehout. Dit is wel het duidelijkst ge-

pen om een slijpfabriek te stichten. Als prijs voor het hout is
door de papierindustrie toen genoemd Í 40,- per ms uitgesleept lang hout met schors.
is er eenmaal een dergelijke fabriek, dan kan deze zich voor
de noodzakelijke aanvullende houwoorziening richten op de
populierentelers elders in het land. Deze krijgen aldus -een
iterke uitbreiding van hun mogelijkheden, het tophout en dunningshout van pópu[er, met een diameter van 10-30 cm, af te
zetren tegen betere prijzen dan die welke gemiddeld nu voor
dergelijk hout worden betaald.

P op

bleken uit het voorstel, dat de Vereeniging van Nederlandsche
Papierfabrikanten in februari 1965 aan de regering heeft gericht, om 5000 ha populierenbos in de IJsselmeerpolders te
bestemmen voor papieihoutproduktie. Over dit voorstel heeft
Prof. Heilinga in ,,Populier" van mei 1965 een artikel doen
verschijnen, iodat we de lezers van dit tijdschrift daarnaar kunnen verwijzen. Het is echter wel wenselijk om over de achtergrond van het voorstel nog iets te zeggen, omdat daarmee
á"t..tt het antwoord wordt gegeven op een vraag, die wij vaak
tegenkomen, namelijk hoe het te rijmen valt dat de papietináustrie op dit moment geen populierehout gebruikt terwiil
zij toch zoveel interesse voot dit hout heeft.
Om te beginnen moeten we opmerken dat in de Nederlandse
papierindustrie wèl reeds een aÍzet voor populierehout bestaat,
Àamelijk in de ,,semi-chemical" sector. Hiervoor is echter zeker
geen eerste kwaliteit hout nodig, het hoeft niet.geschild-te ziin
èn nuurt stamhout kunnen zelfs zwaardere takken worden ge-

bruikt.

Lage eisen brengen een lagere prijs met zich mee,- lager dan
dià weke biivoorbeeld voor populierehout kan worden betaald
dat in de ,,tÍijp" t..tot van de papierindustrie qrordt verwerkt.
Hiervoor zijr. àe eisen hoger: Het moet stamhout zijn, het hout
moet vrij recht zijn, geen ernstige verkleuringen hebben en
moet geschild worden afgeleverd. De vereiste eigenschappen
van hèt produkt dat er uit vervaardigd wordt, de houtslijp,
brengt déze hogere eisen met zich mee. Populier levert een
voor verschillende doeleinden uitstekende houtslijp, die, in ons
land geproduceerd, in de Nederlandse papierindustrie voor verschi[ánàe papieren en kartons een goede vervanging zou betekenen van een deel van de import van slijp.
Dat er in Nededand nog geen fabriek is, die slijp uit populieren maakt, wordt veroorlaakt door het ontbreken van een voldoende, ieder jaar te leveren kwantum geschikt populierehout.
Voor een dergelijke fabriek is namelijk een zeer grote hoeverlheid dun hout (10-30 cm diameter) - ongeveer 70'000 m3 minimaal nodig om er een rendabel bedrijf van te kunnen
maken. De houtvoorziening van een dergelijke fabriek kan en

moet ook groter zijn dan dit minimum-kwantum, maar mag
beslist niet kleiner zijn.
Deze overweging nu is de aanleiding geweest voor de Nederlandse papierindusuie om aan de regering in 1965 te vragen
in de iJiselrneerpolders de mogelijkheid te scheppen deze
70.000 mB jaarlijks te produceren. Daarmee is de basis gescha-

Dicht of wijd' planten.
ZoaIs wij al opmerkten is een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van een sliipfabriek boven het minimum van 70.000
noodzaak voor een dergelijk bedrijf. Deze uitbreiding
zal vcrrr een groot deel van buiten de lJsselmeerpolders moeten
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komen. Van groot belang daarbij is dat dicht geplant wordt,
bijvoorbeeld 4 x 4 of 5 x 5 m, zodat dunningshout wordt ge'
produceerd. Dit komt reeds na 10 à 15 jaar beschikbaat, eÍt
geeft bovendien een vergroting van de totale produktie van
áun hout per hectare. Bij een grote plantafstand komt hiervoor
alleen hei tophout vaft zlilare bomen in aanmerking, en dan
pas na 25 jaar of langer. Immers, als men wijd plant (7 x 7 m
óf nog wijder) is een kortere omloop oneconomisch, omdat
men dàn te weinig houtmassa per hectare teelt. Nu is het o.i.
ook in het belang van de teler, dichter te planten dan men in
Nededand algemeen gewend is.
Áls men namelijk een grote plantafstand toepast, mikc men
geheel op een produktie v^tr zwaar hout. Plant men bv. 4 x 4
óf : í m, dÀ heeft men twee mogelijkheden: Of men dunt
na 10" à T5 jaar en laat de resterende bomen doorgroeien voor
de produktie vaÍ mÍa r hout, àf men kapt de hele opstand bij
korie omloop, als 10 iaar na het planten mocht blijken dat de
pijzen van dun hout ten opzichte van die van het zware hout
dit aantrekkelijk maken.
Men kan aldus zijn beslissing over de vraag, welk sortiment
hout het beste geteeld kan worden, I0 jaat uitstellen. Dit is
een belangrijke overweging, nu in Europa de oraag naar en de
prijs van iwaar populierehout lijkt te stagneren of zelfs te verminderen, terwijl de prctluktie van populierehout toeneemt. In
de lJsselmeerpolders heeft Staatsbosbeheer uit deze ontwikkelingen de o.i. juiste conclusie gerokken, en de populierenbossen aldaar met kleine plantafstand (overwegend 4 x 4 m)
aangelegd.

Uitèraaid loopt men bij dicht planten het risico dat het dunne
hout niet voor aantrekkelijke prijzen afzerbaat is. Ditzelfde
risico is echter, zoals de situatie er nu uitziet, zeker ook verbonden aan de teelt van zwaar hout. Men kan slechts stellen
dat bij dicht planten de mogelijkheid is geopend, een keuze te
maken tussen de produktie van dun hout en die van zowel dun
als mraar hout, terwijl men bij wiide plantafstand gedwongen
is alleen zware stammen te telen.
Graris leaerantie ud.n phntsoen d'oor d'e papierinàusttie.

Om de aanplant van populier bij dichte plantafstand in bosverband ook buiten de lJsselmeerpolders te stimuleren, heeft
de Nederlandse papierindustrie besloten financiële steun te
vedenen aan die telers, die besloten hebben populieren relatief

