4r
De invloed van wateren en diep planten op de groei van populier en

Samenvatting
Populiere- en wilgepoten en éénjarige langstekken, die in Nieuw
Zeeland voor de erosiebestrijding worden geplant, hebben vaak
al van vochtgebrek te lijden voordat voldoende wortels zijn gevormd.
Gebleken is dat door het wateren, het verhogen van het vochtgehalte, het plantmateiaal bij de aanleg van beplantingen beter
tegen droogte bestand is; behalve een betere wortel- en scheutgroei werd ook een geringere uiwal gekonstateerd.

Afhankelijk van de grootte van het plantmateriaal werd een
maximale vochtopname, binnen 74 tot 28 dagen bereikt door
poten en éénjarige langstekken diep en rechtstandig in het water te zetten. \Tanneer de poten niet direkt in het water werden
gezet vond binnen 7 tot 14 dagen een wondreaktie plaats die
een snelle vochtopname verhinderde.
Diep planten van poten leidde tot:
a grotere weerstand van de plant tegen het schuren door vee
b grotere hoeveelheid beschikbaar water in de poot
c de mogelijkheid water uit diepere grondlagen op te nemen.

I

Inleiding
In Nieuw Zeeland worden pooulier en wilg op grote schaal toegepast bij de erosiebestrijding. Daarbij worden ze als poten
geplant in gebieden waar vee wordt geweid, of als langstekken
in vedaten of niet beweide gebieden (Van Kraayenoord, 1968).
Het slagen van een beplanting is afhankelijk van een goede
wortelontwikkeling voordat in droge perioden de verdamping
dool de nieuwe scheuten vochtgebrek veroorzaakt (Edwards,
1972). Het wateren van de poten en langstekken vóór het planten, dit om de vochtvoorraad in de planten te verhogen, bleek
een bruikbare oplossing te zljn. Het heeft een betere wortel- en
scheutontwikkeling tot gevolg vóór het moment dat de plant
alleen op her bodemvocht is aangewezen.
Dit artikel geeft een overzicht van een onderzoek naar de faktoren die van invloed zijn op de vochtopname, naar het effekt
van de verhoging van het vochtgehalte door wateren op groei
en uiwal, en naar het effekt van diep en ondiep planten.

2

De invloed van wateren op het vochtgehalte van poten
en langstekken

Er zijn vi.jf belangrijke faktoren die de mate van vochtopname
beïnvloeden.

2.1

Diepte aatz heí iaatercn

Zowel populieren als wilgen hebben wijde houtvaten die, vergeleken met de meeste andere loof- en hardhoutsoorten, bijzonder gemakkelijk watertransport toelaten. Hierdoor kan bij
het wateren het vochc gemakkelijk de vaten binnendringen en
vullen tor een hoogte van ca. l0à20 cm boven de waterspiegel.
Hoger in de stam is er ook enige vochtbeweging, maar dit blijkt
een langzame beweging binnen de celwanden te zijn, ontstaan
door plaatselijke verschillen in vochtspanning waarbij de vaten
niet worden gevuld.
De vochtopname is sterk afhankelijk van de diepte van wateren;
enkele kenmerkende resultaten (Edwards, 197)) zijn weergegeven in tabel 1.
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EíÍect of soaking and deep planting on vegetative
propagation oÍ populus and salix
Summary
Poplar anrl tuillou poles (sets) and tuands planted for erosion control in
Neu Zealanà are freqaently sabjected. to tudter slress before ar. adeqrate

root sytlem can deuelop.
Soakin.g propagating nateial

in uater

has been shoun

to assist estab-

lishment in dry conditions by redacing the leuel of uater stress. As a
resah, increased. tboot ani root grouth u,ere recoràed, tahich led to
increaterl sabseqaent tlroaght tolerance and louennoltdlit!,
Uptdke oÍ udter uas m.aximised by deep soaking poles or zuands uertically for 14-28 days depending on size. If soaking tuas delayed after
poles caere cal, a uoand. reaction deteloped. in 7-14 days, preaenting
rupid aptaLe.
Deep planting oÍ poles uas shotatt to: (a) increase stabilitl, in the presence ol slock, (b) increase tbe potuntial tt,ater reseruoir in the pole and.
(c) allou,ed. uptake ol soil uater Íron lotuer horizon.s.

Tabel

1 De invloed van de diepte en tijdsduur van wateren op het

vochtgehalte.

Table

1

EÍíect oÍ deptb and. period. of soaking o,t udter corient.
Diepte van het wateren/roak deptb

Uitgangsvochtgehalte
Initial ladter content
Toename vochtsehake (7o)
lncrease tualer content (o/o)

na 2dagen/aftet2dals
n^ 4 dagen
na 8 dagen
na 16 dagen
na 32 àagen
na 64 àagen

2.2

5cm

40 cm

t5,i %

54,i

7o

80 cm

fiA

70

),/

1,1

r,9

1,4

2,9

Á)

2,1

3,j

4,9

2,6

r,j

),9
11

t,5

0,0

J,I

Á'7

5,7

lY/ijze uau. laateren

De oDname van water wordt vergemakkelijkt door de poten en
langstekken vertikaal tot vrijwel vertikaal in het water te zetten.
Er wordt weinig vocht opgenomen als ze horizomaal in het
water worden gelegd, zelfs niet bij volledige onderdompeling.

2.3

Tijd'stluur ttan hel laaterelt

De vochtopname blijkt in een logaritmisch verband te staan
met de tijdsduur van wateren; de vochtopname is in de eerste
3 dagen het snelst en daalt tot €en laag niveau na 12 tot 18
dagen (Edwards, 1975). De gegevens in tabel 1 tonen aan dat
de vochtopname bij diep in het water gezette poten langer
voortduurt dan bij de ondiep gewaterde poten. De afname van
het vochtgehalte wordt veroorzaakt door verdamping van het
boven het water uitstekende deel van de poten; dit is vooral het
geval bij de ondiep gewaterde poten omdat een groter deel
daarvan aan de lucht is blootgesteld.

2.4

lY ond.reaktie

De vochtopname gaat relatief snel als het plantmateriaal

on-

middellijk na het winnen in het water wordt gezet. \tranneer het
wateren pas na 7 tot 74 dagen gebeurt daalt de vochtopname
sterk zowel in snelheid als in hoeveelheid; dit effekt is vermoe-

delijk een gevolg van de wondreaktie waarbij de vaten worden
afgesloten. Door een kort stuk van de poot af te snijden kan de
vochtopname weer op het normale niveau worden gebracht.
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2.5

Het vochtgehalte vóór en na de periode vao wateren en

Seizoen

Het vochtgehalte blijkt op het moment van bladval het laagst
te zijn (Edwards, 1972; Bloom, 1962), en langzaam te stijgen
tot het tijdstip van uiclopen. Veelvuldig is vastgesteld dar de
vochtopname van poten die kort na de bladval worden gemaakt,
groter is dan die van poten die later worden gemaakt (rabel 2),

hetgeen wijst op de mogelijkheid dat het vochttekort bij de
bladval gedurende de winterregens wordr aangevuld, hetzij door
wortelopname of door direkte absorptie van neerslag via de
Ienticellen. Het is echter niet bekend of deze seizoensverschillen
verband houden met het aantal houtvaten dat vocht bevat of
met een grotere doorlatendheid van celwanden en protoplasma.
Jaarlijkse verschillen in vochtgehalte kunnen tot op zekere
hoogte in verband worden gebracht mer verschillen in neerslag.

vermeld.
Aanvangsvochtgehalte en vers gewicht
Initial uater conteni and. fresh taeigt
gewaterd tot 5 cm diepte,

Vo

2,501.0 g

57,4 7a

*124.0 g

gewaterd tot 80 cm diepte,
toaked.80 cm d.eep

59,2 7a

t24t.5 g

volledig ondergedompeld,

64,7 %

-1502.8 g

57,4 %

-185.5

soaked.

5

55,0

crn. d.eep

totally immened.
niet gewaterd,
unsoakecl

Tabel 2 Vochtopname door poten die op verschillende tijdstippen
werden gemaakt en direkt in het water werden gezet. De diepte van
wateren was 38 cm en de tijdsduur 16 dagen.
Table 2 Uptdke of uater by poles cat at aarions times, and imnteàiately soaked. The toaï deptb uas 38 cm and the time of soahing
16 days.

Tijdstip
Time ot' cfiting

Gewichtstoename van de poten

uitgedrukt in 7o ten opzichte van hun gewicht
bij het begin van de ptoef
Uprahe (7o in.crease in fresh cut of poles)

1970 t97r
april/Ápril

1972

jtni/Jne
juli/ Ialy

augustus/ Áagast
september/ September

i.t

10.6
77.2

13.2

r1.6

8.6

15.6

rr.j

G.a

16.7

9.0

men zich wel te realiseren dat voorjaar en zomer
in Nieuw-Zeeland samenvallen met najaar en winter bij ons.

3 Gevolgen van de vochtopname gedurende het wateren
3,1 Vochtaerlies nd. l)et uatercn
llet vochtverlies van de poten door verdamping via de bast
m,

maar via de snijvlakken en wonden kan het aanzienlijk zljn. Er is geen aantoonbaar verschil gekonstateerd in de
mate van vedies van water dat tijdens het wateren werd opgenomen en van dat wat reeds in de poot aanwezig was.

Bij de niet gewaterde poten bestond een nauwe relatie tussen
vo:httekorteÁ, u.roorruàkt door verdamping van aan de lucht
blootgestelde delen, en de groei indien:
a de poten voor het planten aan het zonlicht werden bloot-

b
c

gesteld.
de poten geen kontakt met gras of grond hadden of

de poten gedurende een lange periode (50 tot 100 dagen)
aan verdamping werden blootgesteld.
Gewaterde poten werden nauwelijks beïnvloed, behalve onder
ekstreme omstandigheden. Bij de éénjarige langstekken was de
invloed van het vochtverlies door verdamping op de uiwal en
groei veel groter dan bij de poten. Tussen de aanzienlijke vochtverliezen en de afname van de groei bestond een betrouwbaar
verband, de uiwal was heel vaak groter.

3.2 De inaloed. rtan ltet

De poten werden vervolgens 80 cm diep geplant in een 1 m
diepe met plastic beklede bak, de plantafstand bedroeg 45 cm.
De bak was geplaatst in een plastic tent. De proef werd afgesloten toen 66 /6 van de planten het permanente verwelkingspunt hadden bereikt, wat na 143 dagen het geval was. Bij de
diep in het water gezette poten was het door het wateren opgenomen vocht voor 50 dagen voldoende, hetgeen resulte€rde
in een betere wortel- en scheutgroei gedurende de gehele proef
(tabel 3).
Tabel 3 De invloed van wateren op de groei van poten, 14) dagen
na het planten.
Table 3 EfÍect oÍ soaking on grotuíh oÍ poles, 143 days after planting.

7.0

13.l

N.B. Hierbij dient

Baat langza

g

rgTJ

22.8
20.6

mei/ ALay

de

werkelijke toename resp. het verlies van vocht staan hieronder

bogere uochtgehalte d.oor uateren op

de groei

De invloed van een hoger vochtgehalte van de poten op de
groei is op verschillende manieren aangetoond. Bij één proeÍ
(Edwards, 1975) werden 2,75 m lange poten vertikaal resp. 5
en 80 cm in het water gezet, volledig vertikaal ondergedompeld
en niet gewaterd.

Diepte van het wateren

Totale

Droog- Aantal

De|rb oÍ

scheut-

gewicht

scheu-

gewicht wortels

lengte
(cm)

scheut

ten
Shoot
no.

wortels Rool

soahing

Niet gewaterd
IJ

Tota,l

(g)
Sboot

sL.oot

dry

Root
dry

lengtb
(cm)

ueigth
(s)

ueigth
(c)

2)6.9

n roahed

5
80

cm
cm

Droog- Aantal

)r7.0

,to.

6.5

')\

8.7
c)?

8.5

96.8
r05.3

26.1

10.1

10.1

131.8

xx

NB

XX

xx

9.5
1t.8

434.j

Volledig ondergedompeld 491.0

(g)

t.2

29.4

Srbmerged

Betrouwbaarheid
Significance

x

x

NS

Bij de laatste opname bleek het verschil in aantal scheuten tussen de uitgevoerde behandelingen statistisch niet betrouwbaar
te zijn; verschillen, eerder in het groeiseizoen waargenomen,
waren wel betrouwbaar.
Het verschil in aantal wortels tussen de gewaterde poten was
niet betrouwbaar, alleen de niet gewaterde poten vormden signiÍikant minder wortels. Dit kan het gevolg zijn van vochtgebrek
maar ook omdar zij niet door wateren tot wortelvorming werden gestimuleerd; deze beide faktoren zijn bij andere pÍoeven
om de wortelvorming te beïnvloeden wel waargenomen.
De snellere jeugdgroei was het gevolg van de betere konkurrentiepositie ten opzichte van het beschikbare water door de
grotere wortelspreiding. Naast de betere groei was ook de weerstand tegen droogte en aantasting door Cytospora chrysosperma
gfoter.

Er blijkt een nauw verband te bestaan tussen de infektie door
Cytospora en het vochtgehalte van de plant (Bloomberg, 1!62).
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Bij

een ander onderzoek in

vijf

heuvelachtige streken, die om

hun droge zomers bekend scaan, werden poten van Populus x
'I 78' gebruikt. Drie en vier meter lange poten werden resp. 1
en 2 m diep geplant. De helft van de poten van beide lengteklassen werd volledig vertikaal in water gedompeld en bij de
andere helft alleen de ondetste 30 cm. De periode van wateren
bedroeg 28 dagen. Het aanvangsvochtgehalte van 50 %o steeg in
deze periode tor 72 7o bij de volledig ondergedompelde poten
en bij de ondiep gewaterde poten tot slechts 55,2 /6.De groet
is in tabel 4 weergegeven.
De invloed van het wateren op de groei was aanvankelijk groot
maar nam binnen 3 maanden af. Het gunstige effekt van diep
planten werd duidelijk naarmate het in de zomer droger werd.
Infektie door populiereroest (Melampsora larici-populina) stond
in nauw verband met het later in her seizoen afsterven van bomen. Soortgelijke proeven waarbij onder veldomstandigheden
gewaterde en ongewaterde poten werden gebruikt, toonden aan
dat diep wateren nadelig kan zrjn voor de groei, als de periode
van wateren erg lang is, bijvoorbeeld langer dan 50 tot 70 dagen en als de poten in stilstaand water worden gezet (Edwards,

1975). Ook worden bij een langere periode van wateren de
wortelbeginselen tot ca. 15 cm boven het wateroppervlak geaktiveerd. Deze wortelbeginselen zijn kwetsbaar voor beschadi-

Tabel 4 De invloed van wateren en plantdiepte op het aantal scheuten
en op hun totale gemiddelde lengte in het eerste groeiseizoen. De proeven zijn in de periode tussen 1 en 8 augustus 7974 aangelegd. Na het
wateren was het vochtgehalte van de ondiep gewaterde poten 55,2 /6 en
van de volledig ondergedompelde poten 72,O %.
Table 4 EfÍect oÍ soaAing and planting depth on shoot letgth, sboot
nanber and aterage shoot lengtb in the t'irst growittg seasor. The plan'
ting dates uere 1-8 Atgast 1974. After rcaking, tbe zaater content ol
sballou soahed poles uas 55,2 7o and tbat of deep soaked' poles uat
72,0 %.
Totale scheutlengte (cm)
Total shoot length (cm)

2).9.74

l.ll.74

11.12.74 21.1.75 10.i.75

i. 30 cm gewaterd
i. SoaÈed 30 cm
ii. Volledig onderged.
ii. Subrnerged

17.0

t40.5

248.6

298.4

27

t2.1

183.t

264.4

318.1

229.6

XX

x

NB

NB

NB

18.8

154.5

23).7

256.3

192.7

10.4

169.4

277.1+

360.4

308.1

NB

NB

x

XX

XX

Betrouwbaarheid
Significance

i.lmdiepgeplant
i. Planted. 1 nt
ii.2 m diep geplant
ii. Planted 2 rn
Betrouwbaarheid
Significance

ging.

Áantal scheuten

4

De invloed van de plantdiepte
Zowel in Europa als de VS kent het diep planten van beworteld
populiereplantsoen vele voorstanders (Herpka e.a. 19J2, Miklos
1972,Phares en líhite 1972 enYidali 1973).
Hun publikaties hebben in het algemeen betrekking op droge,
zandige gebieden waar met gunstig gevolg populieren zijn geplant. Lange bewortelde planten ztjn daarbij in tot 4 m diepe,
geboorde plantgaten gezet en wel zodanig dat het wortelstelsel
zich vlak boven of in het grondwater bevindt.
In Nieuw Zeeland worden de meeste beplantingen op heuvelachtig terrein aangelegd. In ravijnen en langs rivieren dienen de
beplantingen meer om erosie tegen te gaan dan voor de houtproCuktie. In veel gevallen is geen grondwater aanwezig of is
dit sterk fluktuerend. Voor de meeste beplantingen worden eerder onbewortelde poten dan beworteld 1- of 2-iarig plantsoen
gebruikt. Proefsgewijs is aangetoond dat diep Dlanten, 1,5 tot 2
m diep, bepaalde voordelen biedc boven de normaal aanbevolen
plantdiepte van 60 à 70 cm:

i. 30 cm gewaterd
i. Soaked 30 cn
ii. Volledig onderged.
ii. Submerged

a Het gebruik van langere poten, nodig om de top van de
boom buiten het bereik van het vee te houden, betekent ook
dat een wat grotere vochtreserve in de poot aanwezig is.
b De poot staat steviger als deze minstens 1 meter diep in de
grond zit; dit is vooral van belang in verband met het schuren

i.lmdiepgeplant
i. Planted. 1 nt
ii.2 m diep geplant
ii. Planted 2 n.

door vee.
c De onderkant van de poot bevindt zich dichter bij de grondwaterspiegel of tenminste in een bodemlaag die gedurende een
langere periode in de zomer meer water kan bevatten.

In

een andere proef werden poten 60, 90 en 120 cm diep geplant, de uitval bedroeg resp. 13,0,0,7 en 0,7 7o. De poten, geplant op !0 cm diepte, groeiden 22 /6 berer dan die op 60 cm
diepte en die geplant op 120 cm groeiden zelfs 51 Va beter dan
de ondiep geplante poten. Overeenkomstige stijgingen in wortelaantallen waren resp. 100 en 150 %.
Het is duidelijk dat diep planten over het algemeen voordelen
biedt, maar tot welke diepte dit het geval is, is sterk afhankelijk
van de plaatselijke rerreinomstandigheden.

5

Konklusies

Het planten van poten of langstekken van populier en wilg
heeft als konsekwentie dat ná het planten een kritieke periode

r.j

Shoot namber

Betrouwbaarheid
Significance

i.lmdiepgeplant
i. Planted I m
ii.2 n diep geplant
ii. Planted 2 m
Betrouwbaarheid
Si gnilicance

r.96

7.53

8.21

7.72

t.90

).tr

8.4J

8.46

B.J3

4.72

NB

x

NB

NB

x

2.49

7.t0

7.60

6.70

4.)0

2.98

8.46

9.10

9.30

6.30

NB

NB

XX

X

XX

Gemiddelde scheutlengte
Áa. sboot length

i. 30 cm gewaterd
i. Soahecl 30 cn.
ii. Volledig onderged.
ii, Sr.bmerged
Betrouwbaarheid

17.6

30.j

j6.9

37.0

20.5

j1.2

Jt.4

34.1

NB

X

NB

NB

Sigrificance

Betrouwbaarheid
S i gnilicance

19.j

30.1

3r.0

1?O

18.8

3

1.0

39.4

j8.2

NB

NB

x

X

optreedt, nl. als de ontwikkeling van nieuwe wortels nauwelijks
of niet toereikend is om de zich ontwikkelende scheuten van
voldoende vocht te voorzien.

Door het plantmateriaal in het water te zetten wordt de

be-

schikbare hoeveelheid vocht in de plant verhoogd waardoor de
kans op vochtgebrek vermindert. Onder droge omstandigheden
komt dit tot uiting in een geringe uitval, een betere scheut- en
wortelgroei en, ten gevolge van de grotere wortelmassa, een
beter bestand zijn tegen droogte.

De hoeveelheid vocht die opgenomen wordt staat in nauw verband met de diepte van wateren maar neemt na vedoop van
tijd af. De vochtopname is maximaal wanneer de poten vertikaal in het water worden gezet.
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JAARVERSLAG Nationale Populieren Commissie 1975

I

Organisatie en Samenstelling

Er traden geen wijzigingen op in de organisatie. Ir. A. A. C.
van Leeuwen werd per I-I-I915 benoemd als vertegenwoordiger van het Bosschap terwijl op dezelfde datum Ir. J. L. Gul-

demond als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging werd benoemd.

De Commissie vergaderde 3 x waarvan eenmaal met een excursie naar de bezittingeo van her Recreatieschap ,,Rortemeren"
onder Zevenhuizen.
De voorzitter werd in Rome benoemd tot lid van her E.C. van
de Internationale Populieren Commissie.

U

Voorlichting
Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers mer in totaal 82 bladzijden. In voorbereiding zijn de uitgifte van een
brochure ,,Populier populair" met tekst van Ir. J. L. Guldemond

ten dienste van landschapsdeskundigen en de brochure ,,\íelke
populier plant men waar" met betrekking tot de groeiplaats van
de verschillende klonen t.b.v. de praktijk.
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is bereid gevonden een herziene druk te verzorgen van het Handboek Populierenteelt.

III

0nderzoek Prof. Vroom
Het met veel foto's geïllustreerde rapporr inzake het onderzoek
naar de image van populier, uitgebracht door Prof. Vroom
kwam gereed. In de Commissie werden bezwaren geuit tegen de

wijze van uitwerking van de enquête alsmede tegen bepaalde
uitspraken in de tekst. De bezwaren zijn samengevat in een nota
die met Prof. Vroom besproken zal worden.

IV

V

Regionale Populieren Commissie

De LP.C., als onderdeel van de F.A.O., is sinds 1947 van een
\7est-Europese tot een wereldwijde organisatie uitgegroeid met
volledig uiteenlopende problemen op her gebied van de populiereteelt en het populiere-onderzoek. De N.P.C. meenr dar in
het kader van de ontwikkeling van het bodemgebruik in de
E.E.G. en van de bosbouw in het bijzonder de populierereelt
een geheel aparte plaats inneemt.

In verband hiermee heeft de N.P.C. initiatieven ontwikkeld om
in E.E.G.-verband te komen tot een Regionale Populieren Commissie welke naast de I.P.C. zich meer op regionale belangen
van de leden zou kunnen toespitsen.

VI

Aktiviteiten van d.e Werkgroepen

Bedrijlseconomie

In voorbereiding is een reorgariisatie van de werkgroep

zowel

wat betreft de samenstelling als het programma.
Phntsoen en taÍJen
De werkgroep ,,Plantsoen en Rassen" is in 1975 slechts éénmaal
bijeengekomen, o.a. ter bespreking van her verzoek van de
N.P.C. om een advies inzake het al dan niet subsidiëren van
populierenbeplantingen die met buitenlandse rassen worden
aangelegd. Op basis van het artikel ,,Populieren en de E.E.G."
gepubliceerd in het februarinummer 1975 van het tijdschrift
,,Populier" heeft de werkgroep een overzicht samengesteld van
de handelsrassen in de EEG-landen. In januari 1976 is dit bij
de N.P.C. ingediend.

De Commissie adviseert de drie navolgende groepen re gaan
onderscheiden, te weten die, welke:
a voor subsidie in aanmerking komen

Internationale Populieren Commissie
Van 1-6 december vond de 15e zitting van de I.P.C. in Rome
plaats. Nederland was hierop vertegenwoordigd door Ir. A. van
Maaren, terwijl de voorzifter van de N.P.C., Ir. H. Á. van der
Meiden, als lid van de Nederlandse delegatie tevens vice-voorzitter van het Executive Committee van de I.P.C. is. Ir. Koster

komen

bezocht het congres als lid van een werkgroep.
Door Nederland werd ingebracht:
- een rapport over de werkzaamheden van de Nationale Populieren Commissie over de periode 1971-1974
- een rapport inzake de ontwikkelingen van de populierehoutmarkt in Nederland
- een rapport inzake de betekenis van de populier en de wilg
voor de produktie en het milieu in Nederland.

vaard tot indeling in groepen van soorten en hybriden van her
handelssortiment. Dit voorstel hield verder in welke Nederlandse namen voor deze soorten en groepen zouden worden ingevoerd. Behoudens enkele wijzigingen werd dir voorstel door de
N.P.C. aaÍlwlaÍd. Op de waarmerkstrookjes van de N.A.K.B. zal
in de nabije toekomst onder de naam van de kloon ook de Nederlandse naam van de soort worden gedrukt of van de groep
waartoe de soort behoort. Tenslotte is een voorstel van de werk-

b
c

onder bepaalde voorwaarden voor subsidie

in

aanmerking

niet voor subsidie in aanmerking komen.

In 1975 heeft de N.P.C.

een voorsrel van de werkgroep aan-

