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en met het trekken wordt de tak pas geheel verwijderd.

S7anneer dit werkruig meer wordt afgestemd voor het gewone
snoeiwerk, dan moet een dagproduktie van een honderd bomen
per man haalbaar zijn, gedurende een paar weken in een aan-
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plantvan 4x4m.
Is dit werkelijk bereikt, dan lijkt het mij de moeite waard dit
werktuig in al het opgaande hout eveneens op zijn economische
waarde te toetsen.
Comntentaar.

De reactie van de heer H. Hulshoff op her arrikel over de
waterlotsnoeibeitel ,,Valdmeister" is het gevolg van het feit dat
ontwerpers van nieuwe gereedschappen - die op zichzelf een
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-s

n o ei b

eit

e

I

Foto: Koo Ned Heidemaatschappij

tak na Í tak. Dit begint zich vooral voor te doen wanneer men
een uur met deze beitel is bezig geweest. Immers de koncentratie op het werk begint dan onherroepelijk te verslappen en
dan krijgt men de niet geheel juist beheerste bewegingen, met
het genoemde vervelende gevolg.
r, NlaaÍom alleen stoten? Ik stoot het liefst eersr en vervolgens
trekken. Bij alleen stoten gaat de beitel nogal eens klem zitten
door de naar beneden hangende tak, wanneer deze niet in één

verbetering betekenen ten opzichte van vroegere gebruikte gereedschappen - wel eens verzuimen daatna naat verdere verbeteringen te zoeken.
ln dit verband wordt dan ook het onderzoek van de heer Hulshoff en ook vooral het bekend maken van ziin bevindingen,
zeer op prijs gesteld.
Het moet inderdaad mogelijk zijn tot een lichtere consrrucrie
te komen. Maar ook dan zal de combinatie nog wel war topzwaar blijven, wat kan worden ondervangen door ook de lichtmetalen buis aan de onderkant iets te verzwaren. Her geheel
moet ook niet al te licht worden gemaakt, want dan ,,drukt de
beitel niet genoeg door".

Ook het snijvlak van 7 cm zou inderdaad wel wat kleiner en
wat anders gevormd kunnen worden gemaakt. En ook moer op
een eenvoudige wijze een voorziening kunnen worden getrof-

keer verwijderd is.

fen, waardoor zonder risico aan de beitel kan worden gerrokken.

Al

een beitel van staal mogelijk zijn, is nog een vraag, die aan des-

deze vÍagel

Of een combinatie van een geleidestang van lichtmetaal

wil ik po3en op te lossen oo de volgende wijze,

doch het zijn slechts suggesties die ongerwijfeld voor verberering vatbaar zullen zijn:
a. Kan aan het werktuig niet hoofdzakelijk lichtmetaal worden
verw€rkt? Vooral het stuk dat aan de lichtmetalenbuis met een
dul moet worden bevestigd is een klomp rjzer waar royaal met
het materiaal is omgesprongen. Een lichtmetalen geleidestang is
in ieder geval bereikbaar. Een tegenwicht in de vorm van een
stukje ijzeren buis onderaan de lichtmetalen buis is bovendien
te oveÍwegen (wil men goed kunnen stoten dan moer het gehele gewicht van het werktuig niet te licht zijn en bovendien
goed verdeeld in de hand liggen). Het topzwaar zijn vond ik
zeer hinderlijk en vermoeiend, terwijl het niet noodzakelijk is.
á. Beitel met slechts 4 à 5 cm snijvlak en dan I cm geen snijvlak n:t een ronde hoek. Beschadigingen zijn dan geheel uitgesloten.

c. Dóór de dul en lichtmetalenbuis een gaarie boren voor stalen
boutje met mo3rtje en eveneens door de dul en snoeibeitel, dan
is trekken volkomen verantwoord. Het stoten dient dan bij
dikke takken in de eerste plaats om inscheuren te voorkomen

H. W.

kundigen zal moeten worden voorgelegd. ITij hebben t.a.v. her
aat elkaar bevestigen van verschillende metalen bijvoorbeeld
steeds aanbevolen de dullen, waarmee de buizen van lichtmetaal
aan elkaar worden bevestigd, te verwijderen als het materiaal
gedurende een langere periode wordt opgeslagen.
De waardevolle suggesties van de heer Hulshoff zullen ongetwijfeld effect hebben. De moeilijkheid is alleen een fabriek te
vinden die bereid is aan dit experiment medewerking re verlenen, daar in Nederland geen grote omzet kan worden gegarandeerd.

Maar

wij zullen

ons best doen.

D. van Hattem
Noot uan d.e redacrie: Naar aanleiding van het artikel van de
heer Hulshoff en het commenraar daarop van de heer Van
Hattem zal de redactie stappen ondernemen mer her doel te
trachten de gewenste verbeteringen aan te doen brengen. Indien
resultaten leidt, zal daaraan rer zijner tijd in dit tijdschrift aandacht worden besteed.
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In één van de demonstratiebeplantingen van de

Stichting

na Eebruik van Gramoxone als
onkruidbestrijdingsmiddel ')
rugspuit en in twee andere gedeelten op rwee verschillende

Industrie-Hout is na toepassing van Gramoxone als onkruidbestrijdingsmiddel schade ontstaan aan takken en srammerjes
van in het voorjaar van 1967 geplante l-jarige populieren. De
onkruidbestrijding werd op de plantspiegels van de bomen uitgevoerd op basis van 4 I Gramoxone bij gebruik van 500 I
water per ha. In één gedeelte van de beplanting is de onkruidbestrijding uitgevoerd op 30 mei 1967 met een propaangas-

Twee verschillende schadevormen werden geconsrateerd. De
eerste vorm is die, waarbij het middel de in het voorjaar van

1)

1967 gevormde, niet verhoute scheuten heeft geraakt, waardoor
takmisvormingen zijn ontstaan. Gezien het tijdstip van uiwoe-

Foto's: H. 1S[. Kolster

data, nl. op 10 mei en 16 iuni, met behulp van een spuitinstallatie waarmee ook in de fruitteelt ziekte- en onkruidbestrijdings-

middelen worden verspoten.
Schad.ebeeld..

6I
van de l-jarige planten schade-verschijnselen, bii 'Lóns' 75 /o
van de gebruikte langstek (onbewortelde l-jarige planten, 40
cm diep gestoken); de l-iarige bewortelde planten van 'Lóns'
vertoonden nauwelijks schade.

Bij de bespuiting op 30 mei werd verreweg de meeste schade
geconstateerd, welke echter beperkt bleef tot 'I{ins', geplant als
1-

jarige bewortelde plant; de'Dorskamp' vertoonde geen schade.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er drie factoren zijn
die het optreden van schade kunnen hebben beïnvloed, namelijk de druk waaronder gespoten is, de hoogte van de vegetatie
en de aard van het plantsoen.

Op 10 mei en 16 juni werden de plantspiegels met de motorspuitinstallatie met een druk van 7,5 à 2 m atmosfeer bespoten.
Op 16 iuni is een hogere grasvegetatie bespoten dan op 10 mei.
Op 30 mei, de spuitdatum die verreweg de meeste schade te

Foto 1. Takmisaorming bij f -iarige'Robr'sta'

ring van de bespuiting en de langzame groei in het begin van
het groeiseizoen bij pas geplante populieren waren deze scheuten nog zeer kort. De scheut verdikte zich in geringe mate,
kreeg een iets roodbruine kleur en een wat ruw aanvoelend
oppervlak. De op dit scheutgedeelte zittende bladeren werden
bruin en vielen af.
De groei van de ionge scheut werd echter niet beïnvloed, wel
boog de scheut later vlak achter de contactplaats met de Gramoxone door en zakte door zijn tijdens de groei toenemend
gewicht naar beneden, waarbij extreme gevallen zijn ontstaan
(zie foto's I en 2).
De takken hebben een abnormaal grote buigzaamheid op het
punt waar ze door het bestrijdingsmiddel zijn geraakt.
In het algemeen kregen de scheuten na enige tijd weer hun
eigen vorm.

zien gaf , werd met de propaangasrugspuit met een druk van 5
atmosfeer gespoten.
De lengte van het plantsoen en de hoogte en dichtheid van de
grasvegetatie is waarschijnlijk mede bepalend geweest voor het
optreden van de beschadiging. Bij korter plantsoen en een hoge
en dichte grasvegetatie is de kans op beschadiging groter dan
bij lang plantsoen in dezelfde grasvegetatie. Op 16 juni werd
een plantsoenproef bespoten, waarin, zoals eerder gezegd, alleen
langstek van'Lóns'ernstig beschadigd werd en van alle cultivars
het meeriarig plantsoen geen schade vertoonde.
De oorzaak van de beschadiging moet in ons geval toch wel
vooral gezocht worden in het spuiten met een te hoge druk. In
de Duitse literatuur wordt geadviseerd met niet meer dan 1,5
atmosfeer druk Gramoxone te verspuiten.

Merkwaardig is bij de besouiting op 30 mei het verschil in
schade tussen 'Dorskamp' en 'Ións'. De schade bleef tot één
cultivar, de 'kins', beperkt. Het is mogelijk, maar uiteraard
zonder nader onderzoek niet zeker te zeggen, dat hierbij een
in schorsvorming van de twee rassen een rol speelt,
evenrueel gekoppeld aan een verschil in afmetingen van het

verschil

plantsoen.

De tweede vorm van Gramoxone-beschadiging is die waarbij
het hele stammetie doorbuigt; de kroon van de plant kan hierbij
soms tot vlak boven de grond komen (foto's 3 en 4). In het
hier besproken geval waren de kleinere planten ver, de langere
en beter groeiende planten minder ver doorgebogen. Bij de
lanszaam groeiende planten werden geen doorgebroken stammeties gevonden; hardgroeiende planten met een volle, goed
bebladerde kroon kunnen echter door het grote gewicht op verschillende hoogten afbreken.
Op de plaats, waar de Gramoxone de boom geraakt heeft, ver-

dikt het stammetje zich en ktijgt het een wat donkerder gekleurde en ruw aanvoelende bast. Het stammetie krijgt evenals
de ionge scheuten op deze plaats een zeer grote buigzaamheid.

De hoogte van de beschadiging komt, voorzover ten tijde van
de waarneminsen nog was te constateren, ongeveer overeen met
de hoogte van de vegetatie ten tijde van de bespuiting.
Beide schadebeelden kunnen afzondedijk of in combinatie voor-

komen.
Het mysterieuze verschijnsel, bij populieren op een boomkwekerij, beschreven op pagina 26 en 27 van het lasrboek 7964
van de Plantenziektenkundige Dienst, is waarschijnlijk ook door
bespuiting met Gramoxone ontltaan.
Factoren d,ie een rol speelden bij de be:chaligitzg.

De drie bespuitingen, uitgevoerd op resp. 10 en 30 mei en
16 juni, hebben plaats gehad op verschillende percelen. In alle
gevallen was Populus 'Lóns' aanwezig.
Bij de bespuiting van 10 mei trad geen schade op. Bij die op
16 iuni werd slechts een lichte schade geconstateerd, zowel bij
'Robusta' als bij 'kins'. Bij 'Robusta' vertoonde minder dan I /o

Conclusies.

Het lijkt ons dat in ons geval rwee factoren verantwoordelijk
zijn voor de schade door het gebruik van Gramoxone.
Foto 2. Takmisaorming bij langsteh aan'Lóns'
Foto
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bij L-iariee'Lónt',
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Verreweg de belangrijkste is het spuiten onder te hoge druk;
in de Duitse literaruur wordt dan ook geadviseerd Gramoxone
met niet meer dan 1,5 atmosfeer druk te spuiten.
Verder moet €r voor gezorgd worden dat tijdig met Gramoxone
wordt gespoten, d.w.z. als de grasvegetatie niet te hoog is in
verhouding tot het gebruikte plantsoen. Deze factor is minder
belangrijk, naarmate het plantsoen langer en steviger is. Nader
onderzoek moet leren welke kriteria hierbij in acht moeten
worden genomen. Hiertoe is nog geen gelegenheid geweest.
níij hebben willen volstaan met het vermelden van de schade,
het beschrijven van het schadebeeld en het geven van enkele
suggesties.
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Stammituorming

bij I-jarige'Ldns'

Nieuwe populiereklonen en bacteriekanker')

ur B osb o uw proel slali on

Áls gevolg van de teruggang in de groei bij de populier in

king zijn gesteld. Het onderzoek van

Nederland veroorzaakt door Marssonina besloot het Bosbouw-

afgesloten.

proefstation

in

1966

tot uitgifte van twee cultivars van

de

Aigeirosgroep: 'Dorskamp' en 'Flevo', alsmede van de hybride
balsemklonen:'Geneva','Oxford' en'Androscoggin'.
Indien de behoefte aan dergelijke snelgroeiende populieren met
resistentie tegen bladziekten in Nederland niet zo groot geweest zou zijn zouden deze cultivars niet zo snel ter beschik-
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De belangrijkste reden van dit laatste is dat nog onvoldoende
bekend is in hoevere de reacties op kunstmatige infectie van
een cultivar, verband houden met zijn reactie op natuurlijke
infectie. De teler zal er dus verstandig aan doen rekening te
houden met de kans op schade door bacteriekanker. Een andere
consequentie werd reeds belicht in her ardkel van Gremmen,2)
waarbtj hij wijst op het gevaar van uitbreiding van kanker door
het aanplanten van gevoelige klonen.
Vooral 'Androscoggin' die in vooriaar 7967 in enkele proefbeplantingen taksterven te zien gaf zouden wij in dit verband
met voorzichtigheid gehanteerd willen zien.
STat reeds eerder werd geschreven bij de uitgifte van deze
klonen wil ik nadrukkelijk nog eens herhalen, namelijk d,at ze
slecltrs geschiÈt zijn aoor aanphnt op experimentele schaal.
Uit deze experimentele beplantingen en uit de resultaten die
het kankeronderzoek zal opleveren zullen wij in staat zijn te
beoordelen of al deze klonen in ons populierensorriment gehandhaafd kunnen worden.

1)

Ovetgenomen uit het Nederlands Bosbouw Tiidschrift.
(augustus 1967), blz. 398.

2) In

ffi

deze cultivars is nog nier

jrg.19, nr.8

,,Populier", mei 196), blz. 6.
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Boomkwekerii bedrijven
A, S. van Riin de Bruyn - Uden 0l,Br.)
TeleÍoon 04132-2581

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren
in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.

Vraagt prospectus of vrijblijvende
demonstratie.
lmporteur

ffi
Roermondsplein 30

voor Nederland:

A.I'LEDDER
Arnhem

-

Tel. 08300-26641

Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14
Hoogstam, Halfstam, Sierkersen.

Flinke voorraden goed bekweekte 1-, 2- en 3-jarige
appel, peer, pruim, kers, morel, perzik enz.,
diverse onderstammen.
Wll nodlgen U gaaÍne uit, vooÍ een bezoek aan onze kwekerllen,

