46

Populieren voor windbeschutting in de Íruitteelt

/

J. Ruissen
Consulentschap voor de Tuinbouw ,,Zuid-West Nederland", Goes

Vooral in de kustgebieden is fruitteelt niet denkbaar zonder een
goede windbeschutting. De schade die door de wind aan de aanplant wordt berokkend kan zeer ernstig zijn. Jonge percelen die
(nog) onvoldoende beschut zijn worden in het vroege vooriaar
in groei belemmerd door aangerichte bladbeschadiging. Oudere
percelen kunnen tijdens de bloei schade ondervinden door bladen bloesembeschadigingen die een minder goede vruchtzetting
tot gevolg hebben; en in de herfst, voor de oogst, is de schade
vaak omvangrijk door vruchtval van een deel van de vruchten
en vruchtbeschadiging van een ander deel. Daarom is windbeschutting in de fruitteelt noodzakelijk.
De meest gebruikte boomsoorten voor windschermen zijn populier, eis en wilg. Elk van deze heeft voor- en nadelen.
Het algemeen voordeel van windsingels is dat daardoor direkte
schade aan gewas en vruchten wordt voorkomen. Daarnaast is
het echter niet onbelangrijk dat binnen het tegen wind beschermde perceei een ,,mikro-kiimaat" ontstaat dat als regel gunstiger is dan buiten het perceel. Zo kan een verhoging van de
temperatuur met 1 à 2"C tijdens koud bloeiweer erg belangrijk
zijn voor de vruchtzetting. Ook kunnen in een beschut perceel
kultuurzorgen, zoals bespuitingen, beter worden uitgevoerd.
Het nadeel van windkeringen is dat deze ruimte innemen die
eigenlijk door fruitbomen ingenomen had moeten worden. Verder veroorzaken windschermen door vocht- en voedselkonkurrentie nog schade aan een aantal naastgelegen rijen fruitbomen.
Een goede windbeschutting is dus wel noodzakelijk maar voor
de fruitreler is het wel een noodzakelijk kwaad.

Welke eisen stelt de fruitteler aan een winclscherm?
Bij de aanleg van een perceel fruit wil de fruitteler de groeiomstandigheden van de boom zo gunstig mogelijk maken en
de vruchtzetting en vruchtdracht gunstig beïnvloeden. Daarbij
hoort ook een goede beschutting.
Daarom moet een windsingel:

a
b
c
d

snel een goede beschutting geven;

niet te breed groeien (dus niet te veel plaats innemen);
niet te veel onderhoud vragen;

een goede beschutting in voor- en najaar geven, dus in het
voorjaar vroeg in het blad komen en lang in het blad blijven;
e niet te veel voedsel- en vochtkonkurrentie geven;
f weinig vatbaar voor ziekten en plagen zijn.

Goede u,indbescbttting is noodzaàelijk.

Doordat aanpassing van plantsysteem sneller moet gaan dan
vroeger gebruikelijk was, worden de beplantingen, met name
van appels, sneller vervangen. Bij deze hele ontwikkeling zijn
bepaalde perioden aan te geven.
1950 bestonden de fruitpercelen

Tot
Het spreekt vanzelÍ dar geen enkele boomsoorr aan al deze eisen
voldoet. Daarvoor zijn deze onderling te tegenstrijdig. Een hardgroeiend gewas bijvoorbeeld zal snel een goede beschutting geven maar als regel op larere leeftijd breed uitgroeien, daardoor
veel onderhoud vragen, en in ieder geval veel vochtkonkurrentie
veroorzaken. Daarom wordt de keuze vooral bepaald door de
ligging van het perceel. In gebieden waar veel windschade verwacht kan worden (vlak langs de kust en in vlakke polders) zal
men kiezen voor een snelle en goede beschurring en de daarbij
behorende bezwaren op de koop roe nemen. In gebieden waar
de windschade kleiner is zal men kiezen voor een gewas dat op
langere termijn het voordeligst is. Hier wordt het bezwaar dat
deze bomen de eerste jaren weinig beschutting zullen geven gemakkelijker voor lief genomen.

Met de grote veranderingen in de plantsysremen zijn ook de
eisen t.a.v. de windschermen gewijzigd. De boomvorm werd in
de loop der jaren kleiner en de aantallen bomen per ha groter.

t

uit zgn. struikenbeplan-

tingen. Dat betekent dat bomen in vierkants- of rechthoeksverband werden geplant op afstanden van t 6 à 10 m, afhankelijk
van de groeikracht van de rassen en de keuze van de onderstam.
Bij deze beplanting hoorde een zwaat windscherm rondom het
perceel. De Italiaanse populier was hiervoor de meest aangewezen boomsoort.
Tussen + I95O en

+ 1970 was het ,,tijdperk" van de zgn. vrije
spil. Deze boomvorm is aanmerkelijk kleiner. De plantafstand
was globaal -+ 4 x 2,10 m, een rechthoeksverband dus, waarbij
gesloten rijen ontstonden en tussen de rijen een ruimte overbleef om de bewerkingen uit te voeren. Ook hier was een goed
scherm rondom het perceel nodig. Maar voor grote percelen
bleek dit niet voldoende te zijn. In die tijd vond ook een onderzoek naar de resultaten van windbeschutting plaats (ir. J. A. van
Rhee). Hieruit bleek dat een optimale beschutting werd verkregen als de afstand russen de windschermen :L 6 x de hoogte
van die schermen was. Uit die tijd stammen de zgn. tussenschermen. Ook hier werd rondom het perceel een singel van
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worden. Ook kan men door vergelijking van bomenrijen dicht
bij een windscherm met verderop staande rijen berekenen wat
het vedies aan produktie en kwaliteit (kleur) is. Veel moeilijker
is het voordeel te becijferen. De windschade is van jaar tot iaar
sterk verschillend. Deze kan variëren van (bijna) geen schade in
het ene jaar tot zeer grote schade in een ander jaar. Bij een
fruitbeplantinS die -+ 15 jaat zal blijven staan zal men daarom
proberen een redelijk veilige tussenweg te kiezen.
Boomsoorten
Populierett
Zoals uit bovenstaande al blijkt is de populier een veel gebruikte boomsoort. In eerste instantie was dit de Italiaanse populier.
Door de opgaande groeiwijze leent deze zich goed om (op korte
afstand van -f 1 m geplant) een goede windkering te vormen.

Zodra de windsingel voldoende hoogte heeft bereikt, beperkt
het onderhoud zich tot het inkorten op de gewenste hoogte.
Vroeger gebeurde dit met de hand om de 2 à 3 jaar, nu vindt
dit, bij voorkeur jaarlijks, plaats met speciaal daarvoor gekon-

Een lustenscberrn uan

Popaltt 'Vercecàen' als d.oorrijscberm,

Italiaanse populier geplant. Maar bovendien werden op afstanden van 75 à 100 m, mede afhankelijk van de ligging t.o.v. de
kust, tussenschermen dwars op de rijen geplant, dus op een afstand van 4 m. Hiervoor was de Italiaanse populier niet geschikt.
Daarom werd hiervoor Populus 'Vereecken'gekozen. Deze werden van onderen kaal gesnoeid zodat her doorrijden mogelijk
was, terwijl daarboven toch een voldoende gesloten windscherm
werd gevomd. Deze Populus 'Vereecken' zorgde door de snelle

groei snel voor een goede beschutting. Daarom werd in zeer
windrijke gebieden (vlak langs de kust en IJsselmeerpolders)
dikwijls op afstanden van 40 à 50 m een tijdelijk russenscherm
geplant orn vooral in de eerste jaren voor voldoende beschutting
te zorgen. Na enkele jaren werden deze tijdelijke schermen dan
opgeruimd.
Yanaf -+- 1970 zijn de plantafstanden en boomvormen van appels nog lleiner geworden. De systemen variëren tussen een
enkele-rijsysteem op plantafstanden,van t 3,50 x 1,50 m en
meerrijige bedden, d.w.z. dat slechts oinrde .3 à 6 ríjen een riipad
voor machines aanwezig is. In deze beplantingen passen russenschermen dwars op de rijen geplant heel slecht. Daarom worden
nu de tussenschermen voor zover nodig in dezelfde richting als
de rijen ge.plant.

Hoewel-de fruitaanplantingen in de achter ons liggende jaren
drastisch veranderd zijn,blijft een goede windbeschutting noodzakelijH ITel bestaat de indruk dat een intensieve beschutting

bij kleine bomen in dichte beplantingen wat minder noodzakelijk i3 dan bij de grote bomen in het verleden. Maar deze indruk
is niet op onderzoek gebaseerd.

Bij de keuze van windschermen moeten wel steeds de voor- en
nadelen loed afgewogen worden. Het nadeel van een windkering ii vrij gemakkelijk te berekenen. Men kan nagaan hoeveel aren er daardoor niet met vruchtbomen beplant kunnen

strueerde machines.
Het grote bezwaar van de Italiaanse populier is de grote vatbaarheid voor Marssonina en schorsbrand: De eerste veroorzaakt
een vroegtijdige bladval, ten gevolge van de tweede sterven bomen af. Van beide is een onvoldoende beschutting het gevolg.
Naast de in de fruitteelt bekende populieren werden ook enkele
andere beproefd, namelijk Populus berolinensis en Populus herapa. Populus berolinensis komt wel vroeg in het vooriaar in het
blad, maar vediest het ook weer vroeg. Van Populus hetapa
bleek de groei te zwak.
Op nieuwe percelen wordt op dit moment geen Italiaanse populier meer geplant. Als zware eisen aan de beschutting worden
gesreld (dicht aan de kust of in vlakke polders) wordt nu de
voorkeur gegeven aan Populus 'Vereecken'.
Door een nauwe plantafstand van 1 m probeert men deze min
of meer tot een opgaande groei te dwingen. Omdat dit niet helemaal lukt blijft er meer onderhoud nodig dan bij de Italiaanse

populier.

De sterke groei van Populus 'Vereecken'heeft tot voordeel dat
snel een goede beschutting wordt verschaft, maar een logisch
gevolg is wel dat de vocht- en voedselkonkurrentie ook groot is.
Dit, gevoegd bij het bezwaar van meer (noodzakelijk) onderhoud, heeft tot gevolg dat de belangstelling voor de populier als
windscherm afneemt. Toch blijft de pooulier nog de belangrijkste boomsoort, o.a. omdat er weinig nieuwe fruitpercelen worden geplant. Bij herinplant van een fruitperceelllijven.als regel
de windkeringen staan omdat dan direkt een goede windbeschutting wordt verkregen.
Elzen
De els is van narure eveneens een geschikte boomvorm om als
windkering te dienen. Het voordeel t.o.v. populieren is dat
vocht- en voedselkonkurrentie aanzienlijk minder is. Het grootste nadeel is dat de ,,haag" minder hoog wordt en dat het bovendien een aantal jaren langer duurt voor de gewenste hoogte
bereikt is. Het gevolg is dat de els vooral wordt gekozen op
plaatsen waar iets minder hoge eisen aan de beschutting worden
gesteld. Tot voor kort werd hoofdzakelijk de zwarte els (Alnus
glutinosa) geplant en werd slechts incidenteel wel eens witte els
(Álnus incana) gebruikt. De laatste groeit echter minder sterk
dan de eerste. In een proef op het proefstation voor de fruitteelt
te ITilhelminadorp werd ook de Italiaanse els (Alnus cordata)
beproefd. Deze bleek sterker te gÍoeien dan de zwarte els en is
beter bestand tegen zeewind. Als gevolg daarvan vragen fnrittelers zich nu af of deze els geschikt is als buitenscherm. Op
enkele percelen werd aan de zuid- en westzijde Alnus cordata
geplant i.p.v. populier.
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Elzen hebben weinig van parasieten te lijden. \7el kan een ernstige aantasting van bladluizen optreden. Deze geven als regel
geeo ernstige schade aan het elzengewas, maar het heeft wel tot
gevolg dat de luizen naar naastgelegen boomrijen migreren en
daar, naast direkte schade, ook aantasting van de roetdauwzwam

tot gevolg hebben.
lY/ilgen
Een derde gewas dar gebruikr werd en incidenteel nog gebruikt
wordc zijn wilgen. De voorkeur wordt daarbij gegeven aan de

Liempdse

wilg (Salix alba Liempde). Omdat wilgen het beste

een zoute ondergrond en zilte zeewind verdragen worden deze
vooral rond percelen dicht langs de Noordzeekust gebruikt (o.a.
\íalcheren). Toch neemt ook hier de belangstelling voor wilgen
af. Dit is vooral een gevolg van de vele ziekten en insekten,
waardoor wilgen geteisterd kunnen worden (luizen, watermerkziekte, bladvlekkenziekte). Ook voor percelen langs de kust
heeft men nu de hooo gevestigd op Alnus cordata.

Het onderhoud van populieren
Het onderhoud van populieren in of langs fruitpercelen is tweeledig, namelijk het uitvoeren van enkele bespuitingen tegen
parasieten en het snoeien.

Bespiltingen zijn de fruitteler niet vreemd. Er moet regelmatig
gespoten worden om aantasting van bijvoorbeeld schimmels en
insekten te voorkomen. Het spuiten van windschermen kan dik-

Een spuitntachire

net terhoogde spiltmond,

uind.keingen uord en gespoten.

Hiernzee ktnnen ooÈ

,

wijls met dezelfde middelen gebeuren als die op de fruitbomen
worden gebruikt. Toch is er wel een praktisch probleem. De
spuitapparatuur die wel op eik bedrijf aanwezig is, i5 afgestemtl
op de bespuiting van kleine boomvormen. Daarom zijn de
meeste fruitteelt-spuitmachines ongeschikt voor bespuiting van
(hoge) windschermen. Slechts op enkele bedrijven zijn spuitmet een zgn. verhoogde spuitmond. Deze
machines
^anwezig
gekonstrueerd om een aantal rijen bomen tegelijk
machines zijn
(van bovenaf) te bespuiten. Deze machines zijn, na een andere
afstelling, wel redelijk geschikt voor een bespuiting van het

,'w-

s

i{Í!-:i,

windscherm.

,,

*

Het nzcbinul koppen uan popilieren. futet dezelfde machine han ooÈ
de zijkant uorden gesnoeid.

Het snoeien van populierehagen is geen eenvoudtge zaak. Meestal staan de populieren zo dicht langs de sloot of de perceelsgrens
dat er niet voldoende werktuimte is. Aan de binnenzijde is die
ruimte meestal wel aanwezig. Maar ook dan blijft het snoeien

v
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nog een dure en ti.idrovende bezigheid.

Vooral onder invloed van een steeds krappere arbeidsbezetting

'itiÍi"

'.'-d

op de bedrijven is gezocht naar mogelijkheden voor een machinale snoei. Uiteindelijk is dit vrij aardig gelukt. Op dit moment
zijn er diverse machines beschikbaar, die redelijk goed werk
leveren. Deze machines kunnen de zijkanten snoeien tot een
hoogte van 7 à 10 m. Ook voor het inkorten of ,,koppen" van
de windsingels zijn enkele machines beschikbaar,'De tarieven
variëren sterk. Deze zíjn afhankelijk van de snoeihoogte, de
lengte van de schermen en de mate van onderhoud. Een regelmatig (jaarlijks) gesnoeide ,,haag" kan veel sneller en beter gesnoeid worden dan een min of meer verwaarloosde. Voor rede-
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gunstige percelen variëren de tarieven van t ï 25,- tot
per 100 m windsingel, bij een eenzijdige behandeling inkl. koppen. Bij ongunstige omstandigheden kunnen de
bedragen aanzienlijk hoger zijn. Daarna moet vaak nog veel tijd
besteed worden om het afgesnoeide hout op te ruimen. Áls dit
hout op een bereikbare plaats ligt kan het versnipperd worden
met een snoeihouwersnipperaar.
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De lengte van de windschermen per bedrijf of perceel kan sterk
uiteenlopen en is afhankelijk van de perceelsvorm en -groorre
en de ligging t.o.v. de kust. Zeer globaal komt men gemiddeld
tot 200 à 300 m per ha. Er van uitgaande dat aan de oostzijde
en als tussenscherm bijvoorbeeld een els geplant wordt, zal hiervan ongeveer de helft tor 2/3 uit populieren bestaan. Met een
plantafstand van 1 m betekenr dat -* I50/ha.
Samenvatting
Een goede windbeschutting is voor de fruitteeltpercelen noodzakelijk. Naarmate de percelen dichter aan de kust liggen zijn
de eisen die aan de windkering gesteld worden hoger. In de
kustgebieden, maar ook in vlakke polders zijn populieren de
meest voorkomende boomsoort.
Door de opgaande groeiwijze is de Italiaanse populier de meest
ideale kulrivar; helaas heeft deze door aanrasting van ziekten
teveel nadelen gekregen. In iongere beplantingen wordt daardoor de plaats meer ingenomen door de Populus'Vereecken'. Het
onderhoud, zowel wat betreft de bespuitingen als snoei, kan
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machinaal uitgevoerd worden. De kosten, met name van de
siroei, kunnen vrij hoog zijn.
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor Alnus
cordata. Het is op dit moment nog de vtaag oÍ deze de funktie
als windscherm in de fruitteelt geheel kan over-
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KALENDER

Stikstofbemesting, onkruidbestrijding
en het snoeien van populieren zijn onderwerpen waaÍaan we in de komende
maanden onze aandachr moeten beste-

In deze tijd dienen we ook de
jonge beplantingen op het optreden
van gebreksverschijnselen en op overden.

groeien van de bomen door klimplanten te kontroleren.
Stikstof bemesting
In het artikel ,,Onkruidbestrijding bij
populier", gepubliceerd in het februarien meinummer van ,,Populier" 1P7P,
is de reden van stikstofbemesting en

onkruidbestrijding

bij

populieren in

jonge beplantingen uitgebreid besproken. Deze onderhoudsmaatregelen, die
voor een goede aanslag en jeugdgroei
absoluut noodzakelijk zijn, gelden niet
alleen voor nieuwe beplantingen maar
zeer zeker ook voor herbeplantingen.
In laatstgenoemde beplantingen is het
verloop in aanslag en groei in de eerste
jaren vaak moeizamer dan in nieuwe
beplantingen op bouw- of weiland.

Het gebruik van zeer lange éénjarige
planten of van meerjarige populieren
met als motief dat dit lange plantsoen
boven de vegetatie uitsteekt en er
daarom dus geen hinder van ondervindr, is geen reden stikstofbemesting
en onkruidbestrijding na te laten. Deze
onderhoudsmaatregelen zijn
ge-

bij

bruik van dit lange plantsoen met hun
zeer ongunstige verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte een vereiste, vooral als de vegetatie uit -.grassen bestaat (zie ook het artikel',,Het
gebruik van één- of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossingen" in
het novembernummer van,,Populier"
1979).

De kunstmest, in de vorm van kalkammonsalperer (kas), moet

in

nieuw

aangelegde beplantingen omstreeks
half mei worden gegeven, een giÍt van
100 gram per plant is voldoende. In
oudere beplantingen wordt de kunstmesr op een vfoeger tijdstip en in grotere hoeveelheden gegeven (zie ,,Kalender" maartnummer 1980). De

meststof moet zorgvuldig op de plantspiegel (1 m2) rond de boom worden
gestrooid om schade te voorkomen.

Gebreksverschijnselen

In de zomermaanden moet men de bomen in jonge beplantingen op blad-

kleur, bladgrootte en

bladbezetting
in deze tijd
van het jaar de bladeren als gevolg van
een tekort aan bepaalde voedingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen vertonen. In de meeste gevallen gaat het

kontroleren omdar vooral

om stikstofgebrek. De bladeren zijn
dan geliggroen van kleur en te klein

terwijl de bladbezetting maar matig is.
Een plotseling vergelen van de bladeren kan ook op muizenschade wijzen,
de bast van het stammetje is dan vlak
boven of net in de grond afgevreten
of er zijn veel wortels doorgeknaagd.
\Tanneer stikstofgebreksverschiinselen
vroegtijdig worden waargenomen kan
men de bomen in juni of begin juli
nog mer 100 of 200 gram kalkammon-

salpeter bemesten waarbij tevens de

