10

o.a. om bij het eventueel optreden van ziekten het risico van
verspreiden te beperken.
Het hierbij gevoegde fotomateriaal maakt duidelijk op welk
een sneile wijze efÍect kan worden bereikt met het aanplanten
van Canadese populieren.
Het gebruik van Populus canescens, tremula en alba-variëteiten vindt in veel minder grote omvang plaats, maar de effecten,

die men met deze soorten kan bereiken, vooral als solitairbomen, zijn zeer belangrijk.
Het is misschien intetessant te vermelden, dat in Amsterdam
op 1 januari 1967 125.000 bomen in rond 150 soorten en
variëteiten langs straten en in openbare parken en plantsoenen
geregistreerd stonden. Het Amsterdamse Bos valt buiten deze
beschouwing. Van deze 125.000 bomen zijn ongeveer 21.000
iepen en thans ook 21.000 populieren. Overige houtsoorten, die

in grote getale werden

aangeplant, zijn de linde (19.000), es
(i3.000), plataan (7400), wilg (8000), eik (7000) en esdoorn

(rooo).
Foto's: Dienst Publieke W'erken.

Gooiseuteg

H. A. van lersel

/

Gedachten van een boomkweker oyer de teelt van populiereplantsoen

Boomkweker

Doordat de vermeerdering van de populier zo eenvoudig

is,

werd deze boomsoort vroeger, door iedereen die regelmatig
plantte, zelf gekweekt.
Diverse boseigenaren en landbouwers hadden hun eigen kwekerijtje waarin werd gekweekt voor eigen behoefte. Bovendien
waren er in enkele streken van het land nog bedrijven die als
bijverdienste populieren kweekten voor de handel. Vooral deze
laatste groep trof men voornamelijk aan in de omgeving van
Liempde en Opheusden.
In vroegere jaren had iedere streek zijn eigen ras. Dit ras was
voornamelijk verkregen door eigen selectie en ervaring. Men
nam eenvoudig steeds van de best groeiende bomen stekhout en
vermeerderde hiervan.
Enkele streekrassen zijn ons allen goed bekend.
Baakse of Hengelose populier ('Gelrica')
('Marilandica')
Brabantse Stander
('Serotina')
Limburgse Zwarte
('Brabandca')
Heeswijkse'STitte
Er stond op vele van deze kwekerijtjes een mengelmoes van rassen, daar men niet overal even attent was bij het stek snijden.
Moerstoven kende men praktisch niet. Men haalde het stekhout
uit de af te leveren bomen. Het is begrijpelijk dat bij een dergelijke manier van werken een kleine fout zeer snel grote ge-

volgen had.
Door de betere verkeersverbindingen werd ook de invoer en
beproeving van andere klonen in de hand gewerkt, o.a. van de
'Heidemij'. Toen men plaatselijk nog slechts één ras kende en
voortkweektg was het gevaar van vermenging van rassen klein,
maar doordat men nu verschillende rassen in de kwekerij had
staan, werd dit gevaar op veel plaatsen groter.
Op enkele bezittingen is in oudere beplantingen deze vermenging van klonen wel terug te vinden.
Er wordt wel eens beweerd dat de massale verspreiding van de
Heeswijkse \7itte ('Brabantica'), welke afkomstig zou zijn uit
Heeswijk (N.8.), één van de voornaamste redenen is geweest
om tot selectie van populieren over te gaar.
Vanwege zijn geweldige jeugdgroei is dit ras zeer snel buiten
Heeswijk verspreid. Dit was echtet een grove misgreep, daar
het zeer gevoelig voor kanker bleek te zijn, en op iedere groeiplaats in Nededand na een aantal jaren zwaat door deze ziekte
werd aangetast.

Misschien zou het wel interessant zijn om na te g^ tt of dit ras
inderdaad, zoals Prof. Houtzagets meendg in Heeswijk is ontstaan. Volgens een andere lezing zou dit ras door de familie
Van der Bogaerde van het Kasteel Heeswijk zijn geïmpomeerd.
Persoonlijk hecht ik meer waarde aan deze laatste mogelijkheid.
De'Brabantica' ueft men namelijk in Zuid-Duitsland (Beieren)
ook aan. Hij is daar evenzeer ingeburgerd als vroeger in Brabant de 'Marilandica' en krijgt er geen kanker.
In de jaren rond 1930 is op initiatief van de Nededandsche
Heidemaatschappij (Prof. Houtzagers en de heer Teerink) begonnen met de selectie van de toen bestaande populiererassen.
Io 1938 was de Heidemaatschappij op het proefveld te Laag
Keppel zo ver gevorderd dat tot uitgifte van geselecteerd materiaal kon worden overgegaan.
Met medewerking van de regionale N.A.K.B.-afdelingen, die
toen reeds werkzaam waren op het gebied van vruchtbomen,
werd gekeurd uitgangsmateriaal aar. de kwekers beschikbaar gesteld. Plantsoen, afkomstig van dit materiaal, werd later geplombeerd afgeleverd.
Het geheel gebeurde toen nog op vrijwillige basis.

In juli

1943

werd de landelijke N.A.K.B. opgericht, met de wettelijke verordening dat door de aangesloten kwekers slechts geplombeerd
materiaal van erkende cultivars verhandeld mocht worden.

Door deze maatregel werd een groot aantal populierenkwekers
voor de keus gesteld om àf met nieuw uitgangsmateriaal te be-

ginnen àf te stoppen. Vooral van de kleinere kwekers die het
kweken niet als hoofdberoep uitoefenden ziin er toen al verschillende uitgeschakeld. In de eerste na-oorlogse jaren kwam
men hier en daar nog wel eens een oudere liefhebber tegen, die
nog steeds zijn eigen ras kweekte en dit in kleine kring aan de
man probeerde te brengen. Door verbeterde inzichten van de
afnemers enezijds en konuolemaatregelen van regeringszijde
anderzijds, is deze generatie kwekers wel volledig ,,uitgestorven".

In

1943 had zich ook een grote groep bij de N.A.K.B. aangemeld die de teelt van populiereplantsoen combineerde met
andere vormen van grondgebruik (landbouw, veeteelt en tuinbouw).
In de laatste 10 jaren heeft zich echter ook hierin een grote
wijziging voorgedaan en zijn voornamelijk de kleinere bedrijven van de markt verdwenen.
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Dit had verschillende

oorzaken:

a.

Vooral de bedrijven die kleinere aantallen kweekten, konden

b.

Door het grote houmekort en de interessante houtprijzen
werd er veel geplant en kwam er een groep kopers op de

niet op tijd mechaniseren.
markt die grote aantallen van één bepaald ras en een goede
kwaliteit vroeg. Ook dit konden de kleinere bedrijven niet
aanbieden; zij gingen dus steeds meer fungeren als toe-

leveranciers voor de grotere bedrijven, wat hun economische
positie zeer verzwakte.
Het is interessant om eens dieper in te gaan op de economische
problemen rond het kweken van populiereplantsoen.
Voor verschillende boomkwekers is dit de laatste jaren een zorgenkind geworden.
Dit heeft diverse oorzaken:
a. De vermeerdering is erg gemakkelijk. Dit heeft tot gevolg
dat in jaren met betere financiële uitkomsten er altijd weer
een groep kwekers is, die zonder enig inzicht in de marktverhoudingen onverantwoord grote aantallen aankweken.
Het resultaat was, dat binnen enkele jaren een grote overproduktie ontstond.

b.

De populier is door zijn goede groei op de kwekerij zeer
is op latere leeftijd in de zwaardere
snel leverbaa\ m

maten niet meer te^rverkopen.
Een oud boomkwekersspreekwoord luidt: ,,Het is hout of goud".
Als men ziet dat in bepaalde jaren van enkele rassen rcnd 70 7o
van het aantal gekweekte planten geplombeerd (verkocht) is,
dan is er op verschillende bedrijven teveel voor het hout
(brandstapel) gekweekt.
Begrijpelijk dat veel kwekers bij gebrek aan inkomend ,,goud"

jarig plantsoen blijven bestaan. In hoeverre deze vraag verder
zal aÍnemen is nu nog moeilijk te zeggen, omdat dat van vele
factoren afhankelijk is.
De gegevens van de laatste jaren, vermeld in de jaaroverzichteo,
van de N.A.K.B., bevestigen bovenstaande opmerkingen.
Land'elijke gegeaew oaer ltet aantal geplombeerd.e popalieren:

éénjarie
1960/'6r

91.000
116.000
112.000

r96t/'62
1962/',63

1963/'64

r43.000
42.000
64.000
64.000

1964/',61
1965 /'66

1966/'67

Seizoen

Aantal planten in
de veldkeuring

de
'Gelrica'
'ZeeIanà'
'Robusta'

'Heidemii'
'Regenerata'

'Serotina'

'Marilandica'

't

in
veldkeuring

Aantal bomen

214'

'HarÍf'

40
44
20
30

)8

7o

Aantal

van het

van het

totaal

verkochte
planten

104.000

22

47.000

23

518.000

3'

88.000

42

232.000
94.000

I7

l7

18.000
103.000
53.000
9.000

4

36.000
9.000
8.000
8.000
7.000
4.000
1.000
1.000

'Lóns'
'Champagne'

Áantal gewaatmerkte planten

28
37

198.000
170.000
184.000
169.000
L46.000
105.000

tages van de verschillende rassen gekeurd en verkocht:
Ras

Gegeaeu ouer Limburg:

224.000

In het seizoeí 1965/'66 zijn de volgende aantallen en p€rcen-

Het bleek ons dat het erg moeilijk is om vanaf l)43 gegevens
over de aantallen geplombeerde populieren te verkrijgen, de
Door de medewerking die wij hebben mogen ondervinden van
de heer Van Zweeden, technisch leider van de N.A.K.B. voor
Limburg en Noord-Brabant, zijn wij in het bezit van de gegevens van Limburg vanaf 1943:

éénjarige planten van
het totale aantal

verschillende rassen overeenkomen met de prognose.

erg huiverig tegenover het kweken van populieren zijn gaan

N.A.K.B. in Den Haag beschikt hierover jammer genoeg niet

meerjarig

De laatste jaren is door Staatsbosbeheer en Kon. Ned. Heidemij
ten gerieve van de boomkwekers een plantprognose opgesteld.
Daar dit systeem nog maar enkele jaren oud is en er slechts
over het seizoen 1965/'66 vergelijkbare gegevens beschikbaar
waren, is er nog weinig van te zeggefi. Een vergelijking per
gebied russen prognose en werkelijk geplante aantallen, alleen
door Staatsbosbeheer en Kon. Ned. Heidemij na te gaafi, zolo
kunnen aanwijzen of de werkelijk geplante percentages van de

staan.

meer.

/o

Aantal olanten

Seizoen

Percentage gewaaÍmerkte planten

7

8

4
1

1t.000

2

11.000

1

%

totaal

4
4
4

)
2

1
1

De prognose voor het beueffende seizoen was als volgt:
45/46
50/51
55/16

60/6r
/66
66/67
65

22.600
99.300
271.100
349.000

5.000

25

23.000

)4

73.9r0

zo

46.400

r3

26t.000

19.000

182.000

24.600

Groeigebied

7

r)

in /o van totaal
Gelr. Heid. Rob./7nel. Ser. Maril. F.ee. I2I4 HarfÍ
Te adviseren cultivars

Kutgebi.ed
S.B.B.

blijkt duidelijk, dat er in het algemeen in de
jaren rond 1960 te veel populieren zijn gekweekt. Het ziet er
wel naar uit, dat gezien de inkrimping van het aantal planten
in de veldkeuring in de laatste jaren, het aanbod zich weer op

Uit

deze gegevens

de vraag is gaan aanpassen.
Onzes inziens zal in de nabije toekomst de vnag naar populieren nog verder inkrimpen, daar in de laatste jaren door de
gewijzigde omstandigheden op de populierehoutmarkt een grote
groep van boseigenaren minder interesse voor de aanplant van
populier toont. Onze verwachting is voorts dat het accent, iuist
om de kosten van populierenteelt te beperken, meet zal komen
te liggen op het kweken van éénjarig, ruim gekweekt, stevig

plantsoen. Slechts voor bepaalde beplantingen, voornamelijk
weg- en grensbeplantingen, zal de vraag naar twee- en meer-
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Ál met al krijgen wij uit bovenstaande cijfers de indruk dat het
geheel van de verkoop wel eens weinig van de prognose zou
kunnen afwijken. De kwekers zouden zich meer en meer met
de plantprognose vertrouwd moeten maken en hun teeltplan er
moeten aanpassen. Er is echter een grote moeilijkheid.
Een nadeel van deze prognose is, dat bij het opstellen van een
teeltplan door de populierenkwekers, niet te bepalen is hoe het
aankoopbeleid wat betreft de inkoop van de verschillende rassen door de beide partijen, die de prognose samenstellen, zal

Áls de boomkwekers aan het Staatsbosbeheer of Heidemij leveren, is het erg moeilijk uit te maken waar men het plantsoen
zal gebruiken. Uit de prognose blijken aanzienlijke verschillen
te bestaan tussen bijvoorbeeld het kustgebied en het oostelijk
gebied of het gebied van Midden-Nededand. Indien wij niet
weten waar ons plantsoen zal worden gebruikt, is het dus ook
niet mogelijk te werken met de percentages die de prognose
van de N.P.C. geeft. Voor deze moeilijkheid moet een oplossing
worden gevonden. Het is ons bekend en het verheugt ons dat

zijn.

de N.P.C. hiermee bezig is.

J.

Gremmen

/ ls de sehorsbrand

(Dothichiza populea) van de populier nog wel actueel?')

HooÍd Aldeling Palhologie en Resis{enÍieonderzoek, Bosbouwproelslalion

De schorsbrand van de populier veroorzaakt door de schimmel
Dothichiza popuiea Sacc. & Bri., ook wel bekend onder de
oaam van Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin2) heeft tien-

schimmel veroorzaakt is vooral van betekenis in kwekerijen,
ofschoon ook oudere populierenbeplantingen kunnen worden

tallen jaren in de grote belangstelling gestaan van fytopathologen en kwekers van populieren, omdat deze aantasting zich tot
een ware plaag voor de populierenteelt ontwikkelde.
De Dothichiza aantasting was reeds aan het einde van de 19e

Men zal zich in de eerste plaats afvragen waar deze ziekte toch
zo plotseling vandaan kwam. Immers uit niets was gebleken
dat deze schimmel zich vanuit een bepaald centrum, land of
continent, had verbreid, zoals bijvoorbeeld wel later aannemelijk
gemaakt kon worden van de bladziekte van de populier veroor-

in het Franse departement Tarn-et-Garonne,
waar een belangrijke populierenculruur bestond. Aanvankelijk
schonk men niet zo veel aandacht aan deze aantasting, maar
toen deze zich uitbreidde en de aanleiding werd tot ernstige
meningsverschillen russen kwekers en hun afnemers werd een
eeuw gesignaleerd

onderzoek naar deze ziekte noodzakelijk. In het begin van 1900

werd aantasting door Dothichiza ook

in Italië

waargenomen.

Ook hier breidde de ziekte zich na verloop van enkele jaren op
zodanige wijze uit, dat men er een groot gevaar in zag voor de
verdere cultuur van de populier. Later werd deze ziekte ook in
andere landen van Europa, met inbegrip van Nederland, alsmede in Noord Amerika aangetroffen. De schade die deze
Aantasting door Dothichiza op grer?s aan jazrscl:eaten bij 'Robastl

aangetast.

zaakt door Marssonina brunnea, welke vrijwel zeker afkomstig
is uit Noord Amerika. Het moet daarom wel zeer waarschijnlijk
worden geacht, dat de schimmel Dothichiza populea zowel in
Europa als in Noord Amerika inheems is, maar dat deze slechts
onder zeer bepaalde omstandigheden erflstige schade bij deze
boom kan veroorzaken. De factoren die hiertoe bijdragen wor-

den hieronder verder besproken.
Een aantasting door Dothichiza wordt gekenmerkt door zogenaamde schorsbranden. Dit zijn ingezonken plekken op takken
of stammen, die in vele gevallen op de grens russen twee jaarscheuten worden waargenomen. Daar dergelijke schorsbranden
afsnoering van bovenliggende delen tengevolge kunnen hebben,
ziet men takken, delen van de kroon of zelfs gehele bomen
afsterven. Op zulke afgestorven delen worden door deze schimmel na enige tijd twee soorten vruchtlichamen gevormd, in
hoofdzaak pycniden (de Dothichiza-vorm), die conidiën ontwikkelen, maar daarnaast ook peritheciën (de Cryptodiaporthevorm), welke de ascosporen produceren.s)

Tijdens de eerste tien jaar

in het bestaan van het Bosbouw-

proefstation ,,De Dorschkamp" onrving de afdeling Pathologie
en Resistentieonderzoek regelmatig inzendingen uit de praktijk
van afstervende en dode populieren. Deze bleken in vele gevallen te zijn aangetast door genoemde schimmel. In Nederland
nam de schade, evenals in Frankrijk en Italië het geval was, al
spoedig zulke afmetingen aan, dat een onderzoek naar de ziekte
in hoge mate wenselijk werd geacht. Hiermede werd aanvanke-

lijk de werkgroep

,,Bestrijding Dothichiza populea" belast,

welke een enquête hield naar de verspreiding van de ziekte in
kwekerijen en in beplantingen, alsmede naar de vatbaarheid van
de in Nederland meest gebruikte populierecultivars.
Omstreeks het jaar 1954 werd op het Bosbouwproefstation mer
het fytopathologisch onderzoek naar de ziekteverwekker aangevangen.

a)
b)
c)

Uit dit onderzoek bleek onder

andere, dat

conidiën zowel als ascosporen een rol vervullen bij het tot
standkomen van nieuwe infecties,
infectie in het voorjaar belangrijk is,
infectie plaats heeft via de littekens van de afgevallen knopschubben,

1) Foto's: Bosbouwproefstation.
2) In 7957 werd de ascosporenvorm gevonden, die deze naam nodig
maakte.
3) Bij schimmels is dit een veel voorkomend verschijnsel.

