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dicht te planten. Hierbij moet gedacht worden aan 400 à 600
stuks per ha. Deze sreun wordt verleend in de vorm van de
gratis leveringvanéén-jarig plantsoen, en zal geschieden via de
Stichting Industrie-Hout. Hierregenover sraar, behalve uiteraard
de dichte plantafstand, als voorwaarde dat al het hour, dat in de
aldus gesubsidieerde beplantingen wordt geproduceerd, steeds
via de Stichting Industrie-Hour eersr aan de papierindustrie
wordt aan.gebod.en. }Ier moer aan de papierindustrie alleen dan
worden geleuertl als elders geen hogere prijs kan worden verkregen. Dit betekent voor de teler dus geen enkel financieel nadeel bij de verkoop, wel het voordeel dat men een kontakt, een
binding heeft met een porenrieel belangrijke houtafnemer.
De Stichting Industrie-Hout zaI zelf het nodige plantsoen in-

kopen, of, indien nodig, hierbij de bemiddeling van ervaren
inkooporganisaries inroepen. De Stichting wil er namelijk zeker
van zíjn dat het door haar geleverde één-jaige plantsoen van

uitstekende kwalireit is, terwijl voorrs de rassenkeuze gericht
moet zijn op enerzijds een zo groot mogelijke houtproduktie,
anderzijds op e€n zo groor mogelijke beperking van dè kans op
ziekten en andere teleurstellingen. In verband hiermee zal di
Stichting een nauwe samenwerking zoeken mer her bosbouwkundig onderzoek, terwijl ook anderszins het voor de hand ligt
dat zij in verband mer de subsidiëring zal trachten zoveel mógelijk samen te werken mer de instanties die op het gebied van
de bosbouwvoodichting werkzaam zijn.

J. Roersch

/

De papierindustrie zal de gratis plantsoenlevering doen ingaan

mer her plantseizoen 1967/68. Zlj heeft voorkeur voor grotere
beplantingen, zodat deze voorrang genieten. Hiertoe ii men
niet alleen gekomen om de administratieve konsekwenties van
de subsidie tot een minimum te beperken, maar ook om larer
de moeilijkheden van een te versnipperd houtaanbod, moeilijkheden zowel voor de industrie als bepaald ook voor de telers,
te voorkomen.
In dit verband kan wordeÍr gewezen op de wederzijdse voordelen van levering van graris plantsoen door de papierindustrie
aan combinaties van telers, die samen een behoodijke oppervlakte beplanten en die dan later ook hun hout gecombiÀèerd
kunnen aanbieden. Hier ligr een goede mogelijkheid voor organisaties als de Brabantse en Limburgse populierenverenigingen
om hun aktiviteiten uit te breiden ror samenwerking op het
gebied van de aanleg van de beplantingen en de afzet van het
hout. Een dergelijke samenwerking, het naar buiten optreden
als een commercieel gerichte telers-organisarie, zou de financiëie uitkomsren van de populierenteelt voor de leden alleen
maar verbeteren, de taak van de bosbouwvoorlichtingsorganisaties vergemakkelijken en het houraanbod aantrekkelijk maken
voor elke houtverwerkende industrie, ook de papierindustrie 1).

1) Diegenen die interesse hebben voor de levering van gratis plantsoen, zoals hierboven uiteengezet, kunnen zich in verbinding siellen
met de Stichting Industrie-Hout, Bowlespark 18 te VageningeÀ.

Populier en landbouw (Slot)

Provinciale Waterstaal Noord-Brabant, AÍd. Wegbeplantingen

In het nummer

van februari 1966 (pag. 17) verscheen het

eerste deel van dit artikel. Daarin werd de aanleg van een
populierenbeplanting met een tussenreelr van akkerbouwgewassen behandeld en werden de financiële resultaten uuÀ d"re

gewassen besproken.

Tevens werd vermeld, dar een deel van het terrein werd benut
voor de teelt van zwarre bessen. Het financiële resultaat van de
bessenteeir is samengevar in onderstaande tabel:

Ïussenteelt van 2 ha zwarte bessen
ultgaven
kunstmest
1958

1959
1960
L96T

L962

I
ï
I
ï
r

400,400,400,400,400,-

ziektebestrijding

Í
Í
/
f
f

400,100,100,_

100,100,-

oogst bessen

f
ï

400,600,-

/ i000,f t2o0,17200,-

totaal

opbrengst op veiling

bruto winst

r 1200,J 1100,I 1500,f 1100,f 1700,-

Ï 3474,r 6950,-

ï 2674,Í t850,f 7012,r 3525,-

f

8512,-

f 522t,Í 4613,_

12913,-

In de wintermaanden van 1962/1963 zijn de zwarte bessen
gerooid wegens te geringe opbrengst tengevolge van het steeds
groter worden van de kroon van de populieren. De vermindering van de bruto winst blijkt duidelijk uit voorgaand over-

gebruik gemaakt van het ras \Tellington XXX, dan was de

zrcht.

De opbrengstgegevens van de uitgeoefende teelten met akkerbouwgewassen en z\íarte bessen onder populieren ronen aan,

Bij de tussenteelt van zwarte bessen zijn twee rassen geplant
n.l. 'ltr7ellington XXX' en 'Roodknop'. Van elk ras is t ha-uun-

gelegd; per ha zijn 1500 struiken geplanr. Volgens de teler is

de teelt van het ras 'Roodknop' een mislukking geworden.
Deze heeft geen opbrengsr van betekenis gegeven- De opbrengst per srruik was 1lz kg, van de 'rVeilingtón XXX' 1 Ëg.
De groei van de 'Roodknop' was echter goed. Getracht is dooJ
een andere snoeimethode en bemesting de opbrengst te verleteren, hetgeen nier is gelukt. De goede opbrengst van de
'\Tellington XXX' heeft de slechte opbrengst van de 'Roodknop' gedeeltelijk gecompenseerd. Had men bij de aanleg alleen

opbrengst 25

/o

hoget geweesr.

Conclu.rie:

dat tussenteelten slechts vijf tot zes jaar na de aanplanr van de
populieren rendabel zijn.
Dit is het gevolg van de groei van de populieren (groter lengte,
grotere kroon en wortelconcurrenrie). Daardoor valt er mier
schaduw op de bodem en ontsraar er meer concurrentie bii de
opname van voedingsstoffen en vochr uit de grond.
Granen hebben enkele voordelen tegenover andere gewassen:
Ze zijn het minst arbeidsintensief, vergen weinig óverige kosten, geven _weinig risico's en bieden daarnaasr de mogelijkheid
van een zeker rendement.

T5

Verder is ook van groot belang dat door de nieuwg bredg

In onderstaand overzicht is de gemiddelde

lager wordende combines het oogsten van het graan tussen de
populieren wordt vergemakkelijkt. De teelt met zwarte bessen
is nogal arbeidsintensief door o.a. ziektebestrijding wieden en
oogsten (plukken moet gebeuren door dure arbeidskrachten);
de kosen van bemesting en ziektenbestrijding zijn hoog, terwijl er meer risico's aan verbonden zijry o.a. ziekte en andere
beschadigingen. Klimatologische factoren n.l. nachworst en/of.
slecht weer (regen) tijdens de oogsq beïnvloeden de opbrengst
en ook de prijs van het produkt op de markt in sterke mate.
In 19íc6 is begonnen met beweiding van de grasmat onder de
populieren door 2 Shetland ponny's.
Deze ponny's stellen geen hoge eisen aan de kwaliteit van de
gtasmat. Ztj verblijven het gehele jaat in de buitenlucht en
vinden voldoende voedsel om in hun levensonderhoud te voorziet. Zij gnzen gÍaag's winters in ruige vegetatie; vermijden
felle noorden- en oostenwind, vooral in de wintermaanden, en
zoeken dan de luwte op onder de bomen en achter de singels,
of in het aan drie zijden gesloten schuilhok. Bijvoederen met
krachwoer en wat hooi is alleen noodzakelijk, wanneer in de
wintermaanden de gra$nat door een dikke sneeuwlaag is

vermeld.

bedekt.

a.
b.
c.

Grasland onder populieren kan door drie ponny's per ha het
gehele jaar door vrorden beweid.
De aankoop van een goede ponny (merrieveulen) is te stellen
op oogeveer Í i.000,- à Í 1.200,-.
De gemiddelde geldopbrengsten kunnen worden geschat voor:
een goede drachtige merrie op È f 2.000,-+ f I.400,- tot f 1.600,een goede merrie op

-f- / 1.000,- tot f 1.200;een goed merrieveulen op
-+ f 350,- tot f 400,een goed hengsweulen op
I7anneer de tussenteelt onder populieren met akkerbouwgewassen tengevolge van de sluiting der kronen en wortelconcurrentie niet meer mogelijk is, kan daarom worden overgegaan tot het inscharen van Shetland Ponny's, welke redelijke
opbrengsten in het vooruitzicht stellen.
Afgewacht moet worden of de ponny's schade door vreterij aan
de bast aanrichten. In augusrus 1966 werd nog geen beschadiging aan de stamrnen geconstateerd. \7el werd nogal wat
vreterij aan de singels (elg veldiep, veldesdoorn) toegebracht.
\Taarschijnlijk preferen de ponny's de bast van de malse houtsoorten der singels boven de wat hard geworden bast van de
populieren.

l)

Snoeien.

Het snoeien is elk jaar in de wintermaanden uitgevoerd en
omvat het lichten van de kroon (weghalen van zware takken,
zoals ,,anigets") en regelmatig opkronen. Het laatst is in de
wintermaanden van L965 /1966 gesnoeid.

Volgens de eigenaar vraagt de 'serotina' het meeste snoeiwerk;
'Robusta' het minste en staan 'Gelrica' en 'Heidemij' hier tussen in.
Metingen.
In augusnrs 1966, dvs

t) Op*-kl*

dr.ao

ras

in cm

Gelrica

3T

Robusta

29

Zeeland
Heidemij

27
26

Serotina

25

Hieruit blijkt, dat het ras Gelrica de grootste diameter heeft en
het ras Serotina de kleinste.
De hoogte van het stamgedeelte tot de ee$te takkrans is
van alle rassen ca. 5 m, de geschatte hmgte van: 'Heidemij',
'Robusta', 'Tr'eland' en 'Serotina' T4-I5 m; van de 'Gelrica'
L6-I7 m.

Er is een duidelijk verschil in smmkleur tussen 'Robusta'
'Zeeland', namelijk groen tot lichtgroen bij de 'Robusta'
lichtgrijsgroen bij de 'Zeeland'.

en
en

Bij de metingen is ook opgenomen:
de sluiting van de kronen;
de aanwezigheid van waterlot op het takvrije stamgedeelte;,
topbreuk, ziek en en beschadigingen.

De sluiting van de kronen is als volgt:

'Robutd. Volle en dichte lroon en in de rijen geheel gesloten;
sluiting tussen de rijen: op 5 m en 10 m hoogte reqpectieveliik
0,30 m en 0,60 m afstand russen de kronen.
'Heiàemij' et'Serorinà.Iets minder volle en dichte kroon en in
de rijen geheel gesloten; sluiting tussen de rijen: op 5 m en
10 m hoogte respectievelijk 0,75 m en 1,50 m afstand russen
de kronen.

'Gelricd. \Vat minder volle en dichte kroon en in de rijen geheel gesloten; sluiting tussen de rijen op 5 m en 10 m hoogte
respectieveliik 1,25 m en 2,50 m afstand russen de kronen.
lY/ aterlotu

orrnimg.

'Robusta', 'Zeland'en'Gelrica' kwam in augusL966 geen vorming van waterlot op de stammen voor, bij

Bij 'Heidemij',

ns

'Serotina' (zeer opvallend) kwamen gemiddeld 40-60 stuks
l-jarige waterloten van 5-25 cm lengte op de stam voor.
Topl,reuk werd niet waargenomen. Roestaantasting kwam in
lichte mate voor.
Aantasting door Marssonina werd bij geen enkel ras geconstateerd.

De eigenaar van het bedrijf vat zijn indrukken omtrent de betreffende beplanting als volgt samen:
Tussenteelt van akkerbouwgewassen onder populieren is een
aantal jaren rendabel, vooral bij gebruik van brede en lage
oogst-machines (combines).

Ll

jaar na de aanleg werden een aantal

populieren gemeten.
Van elk ru zljn van 25 opeenvolgende bomen de diameter op
1.30 m en de lengte van de stammen tot de eerste takkrans
gemeten. De totale hoogrc werd geschat.
oan d.e Redactie.
populierenproefveld van de Koninkliike Nededandsche Heidemaatschàppi; te Elst, d'at niel is onogeaen d.oor singels' werd, toen de
beplanting 27 jaar oud was, door ponny's ernstige bastttretnij aan de
stamvoet van vele bomen veroorzaakt, Een jaar na de verwijdering van
de ponny's had deze beschadiging zich - althans uiterlijk - grotendeels
heriteld. Toen enkele jarcn later weer ponny's werden toegelaten, werd
opnieuw dezelfde schade aangericht.

In het

Ras

diameter per

\Tanneer dmr sluiting van de kronen tussenteelt niet meer
mogelijk is, kan worden overgegaan tot beweiding door ponny's
en schapen, welke, afhankelijk van de markq redelijke opbrengsten geven. Misschien is het nevenvoordeel van ponny's
en schapen nog grqter dan het directe voordeel. Deze diersooften zullen namelijk nog een redelijk grasbestand in stand
houden, wat gunstig is voor een goede bodemtoestand (anders
krijgt men immers verwildering van de grond). 'Robusta' is de
beste groeier en geeft het minste sno€iwerk. 'Serotina' is de
slechtste groeier en vraagt het meeste snoeiwerk.

De financiële cons€quenties zijn nog niet geheel te ovetzien,
omdat deze mede afhankelijk zijn van de grondprijzen en de
rentevoet.

