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concurrerende prijzen is niet bevorderlijk voor het gebruik van
populierefineer.
Voordelen van het vervaogend tropisch hout zijn onder andere
ook de mraardere afmetingen, waardoor meer produktie verkregen wordt en vaak minder afval ontstaat, en niet te vergeten
een kortere investering, aangezienmen op afroep kan kopen.

STil men

in het schilbedrijf

nog met enig succes populiere-

stamhout afrollen voor de meubel- of triplexfabricage dan moet
men wel staÍnmen kunnen aankopen, die de ideale schilhoutstam dicht benaderen.
Goede populierefineerstammen van voldoende omvang zijn hier
vrijwel niet meer voorradig en men is genoodzaakt met stammen van een geringere diameter en vaak mindere kwaliteit te
werken, wat de produktie niet ten goede komt.

Het gevolg hiervan is ook, dat het schilbedrijf met teveel 2e
en 3e soort fineer blijft zitten dat bijna niet oÍ alleen tegen
lage prijzen is af te zetten. Een belangrijke oorzaak van het
teruglopen van het aanbod van goede kwaliteit populierefineerhout is de afnemende zorg voor het onderhoud van de beplanting. Dit kan een gevolg zijn van de welstandsverhoging, de
daardoor gestegen arbeidslonen, de toegenomen industrialisatie
en het daarmee gepaard gaande gebrek aan arbeidskrachten in
de agrarische sector. Ook speelt de sterke kap in en direct na
de rweede wereldoodog een belangrijke rol
Het merendeel van ons populierenarcaal bestaat daardoor uit
bomen die na 1945 zijn geplant en welke nog geen voldoende
dikte hebben om op grote schilmachines te worden verwerkt
en produktief fineer te leveren.
De laatste jaren heeft men kunneo constateren, dat de produ-

cent zijn populieren al op vrij jonge leeftijd gaat verkopen en
niet wacht tot de bomen een voldoende omtrek op borsthoogte
hebben beteikt van 1,50-2,00 m zoals dit vroeger gebruikelijk
was. Dit is echter ook een indirekt gevolg van de grote vraag
naar populierenhout in de laatste 20 jaar.
Ook kan het vroege vellen een gevolg zijn van vrij hoge en
opvolgende investeringen in bedrijven en machines. Het is echter denkbaar, dat in de toekomst bij een groter aanbod en een
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constant blijvende of afnemende vraag de diameterklasse weer
gaat stijgen, waarbij dan misschien ook weer meer aandacht
aan de verzorging wordt besteed. Onder die omstandigheden is
het niet onmogelijk, dat de consument zijn eisen aan de kwali-

teit

gaat verhogen en

in de eerste plaats die bomen zal afnemen

die een goede produktie verzekeren. Zoals echter aan het begin
van dit artikel reeds werd opgemerkt, heeft een verschuiving
plaats gwonden van de fineerindustrie naar de emballageindustrie waar men momenteel in veel gevallen nog met succes
dunnere stammen kan verwerken. Dit komt mede doordat men

in deze industrie geringere lengten en breedten kan gebruiken.
Ook zijn er in deze sector meer mogelijkheden doordat men
veelal het gesneden of geschilde fineer in eigen bedrijf verwerkt.

Het is in het emballagebedrijf vaak ook mogelijk om de gehele
boom te gebruiken. De zuivere stukken tussen de kronen worden uitgezaagd en voor kleinere maten geschild. Uit het hout
mer noesten kan men dan nog z.g. pooties en paletblokken
zagen. Bij het hier genoemde hout is echter een wezenlijk verschil in prijs ten opzichte van zw^te zuivere fineerstammen;
het prijsverschil bedraagt ca. f 40,- tot f 60,- per m3.
De mechanisatie in de emballage-industrie en het zoeken van
vervangingsmaterialen voor of in combinatie met hout zet zich
echter sterk door, zodat het totale beeld in deze sector ook kan
veranderen.

Resumerend kan dan ook gezegd worden dat de fineerindustrie

war betreft populiereschilhout praktisch op dooC spoor staat
aangezíen het niet of nauwelijks kan concureren met Íopisch
hout. Het prijsverschil is te gering en het vervangend tropisch
hout kan door de meestal grotere zwate afmetingen meer rendement geven. Een opleving van het verbruik van populiereschilhout in de fineerindustrie is in de eerstkomende iaren
onder de gegeven omstandigheden dan ook zeker niet te verwachten. \Vat betreft het gebruik van populierefineer in de
emballage-industrie kan men nog

wel hoopvol zijn, zolang

sterke mechanisatie of vervangingsmaterialen geen verandering
brengen.

Het aangeyen yan plantgaten bij de aanleg yan populierenbeplantingen

SlicÀling lndu strie-Hout

In verband met de konstante stijging van de arbeidslonen in

de

bosbouw is het gewenst alle uitgaven, die noodzakelijk ziin bii
de aanleg en het onderhoud van populierenbeplantingen, zowel
in opstanden als in wegbeplantingen, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Vooral de uitgaven die gedurende de gehele omloop hun invloed uitoefenen op de rentabiliteit van de beplanting, v€rdienen de meeste aandacht om tot een zo gunstig mogelijk
netto-eindresultaat te komen.
Een van de eerste werkzaamheden bij de aanleg van een be-

planting is het uitzetten van de plantgaten, een kostenfaktor
waarmee veelal geen rekening wordt gehouden. Dit arbeidsintensieve en daardoor met hoge kosten gepaard gaande werk
wordt in het algemeen uitgevoerd door met een schop kielspitten te steken. Het aantal kielspitten, dat per man en per uur
gemaakt wordt is afhankelijk van het bodemrype, bijv. lichte of
zware grond, de begaanbaarheid van het terrein en het al of
niet aanwezig zijn van een vegetatie (bouwland, grasland of
verwilderde gronden). Behalve het feit, dat dit werk vrij kostbaar is, is het voor de berokken arbeiders vermoeiend, vooral
op zware en moeilijke terreinen.
Een andere, in de praktijk plaatselijk gebezigde methode is het
gebruiken van wilgentenen om de plantgaten aan te geven. Dit
vergemakkelijkt het werk reeds in aanzienlijke mate, maar is
nog niet ideaal. Het gebruik van tenen, die een vrij grote buig-

Gespleten bamboestokies, zie tek$.
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zaamheid bezitten, geeft vaak moeilijkheden, cíoordat de tenen
slecht in de grond te steken zijn. Meestal moet met een schop
eerst een gleuf gestoken worden voordat de tenen de grond in
kunnen.
In het afgelopen plantseizoen hebben we een nieuwe methode
gebruikt om plantgaten aan te geven.
In plaats van wilgentenen of andere stokjes hebben we gebruik
gemaakt van tonkinstokken en gespleten, aangepunte bamboestokjes.

De gespleten en aangepunte bamboestokjes zijn 40 cm lang,
en de kosten hiervan bedragen ï 7,50 à Í 10,- per 1000.
De tonkinstokjes, die 60-90 cm lang zijn en een diameter van
7 à 9 mm hebben, variëren in prijs van f 30,- à .f 50,- per
1000. Een nadeel van deze laatstgenoemde stokjes is dat ze met
een cirkelzaag of een andere zaag doormidden gezaagd moeten

worden om ze gemakkelijker te kunnen steken en om daar,
waar de plantgaten machinaal gegraven worden, geen moeilijkheden bij het boren van de gaten te krijgen. De kosten van het
doorzagen zijn echter gering. De lengte van de stokjes van 40

à 45 cm is op bouw- en grasland en op met gras verwilderde
terreinen meer dan voldoende om de te graven plantgaten te
markeren.

Het gebruik van tonkinstokjes, die voor het machinaal boren
niet verwijderd worden, geeft bij het boren van de plantgaten
geen no3menswaardig oponthoud. Het komt echter voor dar
een aantal stokjes zich y^stzet aan het onderste gedeelte van de
boor; het weghalen van deze stokjes is echter een geringe
moeite.
Het gebruik van gespleten bamboestokjes, in combinatie met
het machinaal boren, is nog niet toegepast. N7aarschijnlijk doordat deze stokjes sneller afbreken, zal bij het machinaal boren
geen moeilijkheden ondervonden worden.
Op kaalkapterreinen zal in verband met de aanwezigheid van
takken en indien de gevelde beplanting ook een onderbegroei-

ing van els of ander vulhout had, een langer formaat stokjes
gebruikt moeten worden. Tonkinstokjes van 60 à 90 cm lengte
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zullen in dit geval wel voldoende zijn om de planrgaren rerug
te vinden.
Uitgaande van globale gegevens, die nier op tijdstudies berusten, kan gesteld worden, dat her uitzetten van planrgaren op
voordien niet beboste terreinen op lichtere resp. zwaardere
gronden 3 resp. 4 maal zo snel gaat aIs bij de methode met
kielspitten.
Het gebruik van een stalen kabel van 100 m lengte, die op
een haspel opgewonden kan worden, vergemakkelijkt de werkzaamheden bij her uitzetten. Hierdoor gaat minder looptijd verloren omdat kortere m€etliinen veelvuldiger verplaatst moeten
wofden.

Eén van de voordelen van het gebruik van stokjes is, dat het
maken van fouten bij het uitzetten ror een minimum beperkt
biijft, doordat men door hun aanwezigheid een goed overzicht
heeft, wat bij het gebruik van kielspitten niet altijd het geval
is. Eventueel kunnen de bovenste uiteinden van de stokjes in
verf gedompeld worden om de zichrbaarheid, vooral op srerk
verwiiderde terreinen, te vergroten.
Een tweede voordeel is dat bij het boren van planrgaren mer
een achter de uactor gekoppelde grondboor de chauffeur de te
boren plantgaten gemakkelijk terugvindt; wat bij kielspitten,
en dit geldt vooral op rerreinen mer een verwilderde vegerarie,
veel moeilijker is, waardoor kostbare tijd verloren gaat.
Een geheel andere kwestie, die echter meer bij her inplanten
een rol speelt, is dat veel boseigenaren er de voorkeur aan
geven dat de bomen, en dan liefst in alle rij-richtingen van de
beplantingen, als ,,soldaten in het gelid" staan. Afgezien van

het feit dat geringe afwijkingen in het plantverband hoegenaamd geen invloed hebben op de groeipresraties van de be-

treffende beplanting, verhoogr deze ,,voorliefde" de kosten van

het inplanten in aanzienlijke mate. Dir geldt des te meer daar

waar beplantingen in een nauw planwerband aangelegd worden
en grotere aantallen bomen per ha geplanr worden. Kleine afwijkingen in het plantverband zijn meestal alleen de eerste 2 à
3 jaar zichtbaar.

in Noord-ltalië bii verschillende plantaÍstanden en omlopen ')

PopulierenproeÍsÍa{ion {e Casale Monlerrato, ltalië

Met het oog op de toenemende betekenis van de populierenteelt in ltalië, vooral in de afgelopen 10 jaar, achtte men het
raadzaam een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de produk-

tiviteit van populierenbeplantingen in verband met hun groeipiaats, met de omloop en met de plantafstand. Hierbij is het
doel de massa-omloop 2) en de financiële omioop e) onder de
verschillende omstandigheden te kunnen bepalen.
Het onderzoek is geconcentreerd in Piedmont en Lombardijë in
Noord-Italië, waar ongeveer 40 miljoen bomen in opstandsverband worden geteeld (d.i. -+ 3/4 van het totaal in Italië),
en was in het bijzonder gericht op'I 2L4', daar dit ras ongeveer
de helft uitmaakt van alle populieren, in deze twee gebieden
geteeld.

De Lombardijë-Piedmont Vlakte kan worden verdeeld in drie
zon!'s, gekenmerkt door verschillende bodemtypen: de lichte
kleihoudende jonge alluviale gronden (laagterras) en oude alluviale gronden (middenterras), en de gemengde bodemtypen die

1)

2)

Bewerkt door Ir. H. A. van der Meiden.

massa-onloop.' de omloop waarbij de hoogste gemiddelde jaarlijkse
houtaanwas wordt bereikt.
3) linanciële omJoop: de omloop waarbij het hoogste rendement van
het geinvesteerde kapitaal wordt verkregen.

gevormd zijn door moraine en fluviglaciale ontkalkte afzetttngen op mergelachtige klei, kleiachtige mergel, kalksteen, etc.
(hoogterras). De laatstgenoemde gronden zijn veel zwaarder en
ongunstiger voof een goede wortelontwikkeling.

De populierenteelt vindt voornamelijk plaats op het laag-

en

middenterras. Hoewel hier, in tegenstelling ror her hoogterras,
gewoonlijk niet genoeg regen valt voor de populierenteelt, zijn
er toch meer geschikte bodemtypen en bovendien grotere landbouwbedrijven, waar het mogelijk is het gebr,ek aan regenwarer
te compenseren door irrigatie.

Uit

de grote groep beplantingen van '1 214', werden voor her
onderzo:k 1223 modelbeplantingen uitgekozen. Zij variëren in
leeftijd van 3 tot 75 jaar, gerekend vanaf het jaar van aanleg.
Hun totale oppervlakte is meer dan 5.000 ha, met ongeveer
2 miljo:n planten, d.i. ongeveer l0 /6 van de in de LombardijëPiedmont Vlakte aangeplante 'I 2I4'.
Eerst is in 100 van deze beplantingen vastgesteld dat het gemiddelde van de metingen, vericht btj 10 % van de bomen
in iedere beplanting, vrijwel precies het gemiddelde van de
metingen aan alle bomen van de beplanting weergeeft. Vervolgens werd in iedere beplanting bij 10 7o van de bomen de
onztrek op borsthoogle en de hoogte gemeren. Uit deze cijfers
werden de gemiddelde aanwas en de hoeveelheid werkhout per

