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stêkken kunnen worden gesneden. Het tweede gewas levert
reeds een viertal scheuten per struikje op en hieruit worden
tezamen tenminste zestien peggen gewonnen.
Het hout wordt jaarlijks mer een bandmes gesneden, waarbij

het niet in de hand, doch in de arm wordt verzameld. Tor
bossen gebonden, kan het gemakkelijk worden vervoerd om
voor binden of vlechten, dan wel voor ander doel te dienen.
Van het Rijksgriendproefveld op het landgoed ,,Sandenburg"
onder Neerlangbroek zijn in de loop der jaren grote hoeveel-
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heden poothout afgeleverd van verschillende rassen van griend-

hout. In bescheiden mate werd geregeld ook stek van katjeswilgen en andere sierwilgen verstrekt om die en gene aan uitgangsmateriaal te helpen. Deze proeftuin is inmiddels opgeheven, doch op een der proefboerderijen wordt op een kleine

oppervlakte een verzameling van wilgenvormen in stand gehouden. Dit betekent, dat hier nog altijd enig stek beschikbaar
is. Tnals in het bovenstaande vermeld, kan één enkele stek in
twee jaar tijds meer dan twintig peggen opleveren!

Alzet van Populierenhout

Staatsbosbeheer, St. Oedenrode

De verkoop van goede populierenstammen heeft tot heden
weinig moeilijkheden opgeleverd, al worden de eisen aan de
,kwaliteit de laatste jaren steeds hoger.

De klompenindustrie neemr de bomen vanaf minstens 20 cm
topdiameter en de luciferfabrieken al op veel plaatsen vanaf
minstens 30 cm topdiameter.
De afzet van tweede soorr srammen en de toppen van de
bomen wordt steeds moeilijker, daar de vraagvandeemballageindustrie steeds minder wordt. Dit artikeltje heefr dan ook betrekking op dit moeilijk afzetbare hout.
Dunne bomen en rechte roppen van 16 tot 30 cm diameter
zijn te leveren, in 1 meterstukken gezaagd, ongeschild aan de
harde weg geleverd, voor -1- ï 25,- per srère op auto gemeten.
Geschild voor -t-

Í

32,50 per srère op auto gemeren.

ga t fiaar enkele bouwplatenfabrieken, die speciaal
populierenhout verwerken.
Voor Duitsland kan papierhout van populier gezaagd worden,
ongeschild één meter lang goed gesnoeid, diameter van 10 tot

Dit hout

30 cm voor -t I 2Q- à I 22,-per srère, op auro gemeren.
De zware zijtakken en noestige roppen kunnen, op twee-merersrukken gezaagd, ongeschild geleverd worden aan de golfcarton-

fabrieken re Eerbeek en wel vanaf. 7 cm topdiameter tot 30 cm
diameter voor t f 25,- per ron op auro geladen.
Voor de souvenirklompenindustrie is de afzet van dun populierenhout beperkt, gezien het grote aanbod. Hiervoor variëren
de prijzen van f 25,- tot f 35,- p€r m3, afhankelijk van de
kwaliteit en gladheid. Belangrijk hiervoor zijn kwesties als veel
of weinig noesten en de kleur van het hout.
Al deze prijzen zijn loco bos (dus vrachtkosten voor afnemer)
en de prijzen kunnen dus enkele guldens variëren naar ligging,
kwaliteit en hoeveelheid, die men aan te bieden heeft.
Al met al zijn het geen hoge prijzen, die we voor onze populieren ontvangen, maar het gaat hier om de afzet van het afvalhouq dat nu eenmaal altijd geproduceerd wordt en om minder
goede kwaliteit bomen. De mogelijkheid is er dus om meer

geld voor ons hout te krijgen dan de hard- en zachtbsardindustrie betaalt.

Bij het planten van de juiste

rassen en door goed onderhoud
zal men naar verhouding het meeste eerste soort hout telen en
het minst mer de in dit arrikel beschreven afzet van minder-

waardig hout te maken krijgen.

KALENDER

Het plantseizoen staar nu voordedeur
en hoewel er reeds vaak op gewezen

ik nogmaals aandacht voor
de ontwatering.

is, vraag

Zory dat de te beplanten percelen,
maar naruurlijk ook de oudere beplantingen hun ovenollige v/ater van
de afgelopen maanden zo vlug moge-

lijk kwijt

raken.

Plantsoen dat erg op de wind staat,

dieper planten, doch nimmer boompalen gebruiken: die zijn erg duur en

bij diep planten absoluut overbodig.
Bij het planten 250 à 500 gr. slakkenmeel, eventueel koperslakkenbloem,
in het plantgat mengen en pas in mei
N.P.K. 100 tot 500 gt.
Twee- en driejarige beplantingen kun-

In ons land kan het water meestal wel
weg mits men de afvoersloten regelmatig op orde houdr en blijft controleren. Mocht uw perceel ook in de
zomer nog een te hoge grondwaterstand vertonen (minder dan 40 cm)
overweeg dan om èf wilgen te planten àf door brede sloten te graven de
dammen op te hogen. Ilaarbij dan
een planwerband van bv. 5 m in de
rij en 10 m tussen de rijen kan wor-

Hebt

den aangehouden.

besteld, probeer dan ook eens

nen de 500 gr. mest per boom

al

vanaf maaft gebruiken, desnoods nog
een tweede maal

in hetzelfde jaar.

Schone grond na het planten met
simazin tegen twee zaadlobbigen be-

spuiten. Tot half april kan gras in
oudere beplantingen effectief bestreden worden met dalapon.

u nog niet al uw plantsoen

x 40) dan in onbewerkte grond en
met 2- of 3-jaigmateriaal (60 x 60).
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Ións en Harff en de

Voor stekken is het thans ook de tijd,
nl. vtoeg in het voorjaar als de boom

nog volledig in rust is.

Kortstek
maken van 25-30 cm lang, met een
doorsnede van 10-15 mm, gesneden
uit l-jarige loten, liefst van de bovenste takkrans van de heesters.
De stekken worden zo diep gezÊt, d^t

een

de

nieuwere klonen als Flevq Dorskamp,

In de volle grond en met jongerplantsoen kleinere plantgaten (30 x 30 of

probeer eens een rij om te zien hoe u
de groei en resistentie tegen Marssonina e.d. bevallen.

balsemrassen

Geneva, Oxford en Ándroscoggin speciaal voor iets armere gronden. Zet er
liever geen hectaren mee vol, maar

of

twee ogen even boven

de

grond uitsteken en op afstanden van
minstens 40-60 cm, indien men ze
tenminste als l-jarig bewortelde stek
wil uitplanten. ITil men oudere planten kweken, dan àf na I jaat ve{planten àf meteen ruimer zetten. Áls de
ogen beide uitkomen wordt een van

de beide scheuten, als

zij -+ 20 cm

lang zijn, verwijderd. Te dicht planten
geeft te slap plantsoen.

Indien

u

nog met twijfelpunten zit,
in zo vroeg mogelijk

raadpleeg dan

stadium een deskundigq want een
fout herstellen is altijd lastig en duur.

