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Daar de elzen periodiek (na 3 en 6 jaar) moeten worden aÍgezet en deze werkzaamheid nu geschiedt door middel van een
slagmaaier worden in de populierenrijen de elzen weggelaten.

Overwogen wordt ook om de elzen eetst na enkele jaren te
onderplanten, waarmee één keer afzetten zou kunnen worden
uitgespaard.

Het komt mij voor dat het planwerband toch aan de nauwe
kant geweest is, daar b.v. bij de snelgroeiende klonen zoals
'Robusta', 'Oxford', 'Geneva' en 'Dorskamp' na 10 jaar uit houtteeltkundige overv/egingen een dunning noodzakelijk wordt,
terwijl de kosten dan nog niet door de opbrengst worden gedekt. Tevens vertoont de 'Robusta' een begin van baswlekkenziekte, hetgeen ook aan een te nauw verband is toe te schtijven.
Daar over de plantafstanden en over het dunningstijdstip nog

steeds vele verschillen van mening bestaan zijn uitgebreide
proeven aangelegd om hierin enig licht te verschaffen.
Voodopig is o.a. gekozen voor een iets wijder vierhoeksverband
van 4 x 4,5 m, waatbij na twee dunningen de bomen in driehoeksverband komen te staan. Hiermede wordt tevens bereikt,
dat de kroonruimte beter wordt benut. Of dit plantverband het
goede is blijft een open vraag. Met de uiwoering van het bebossingsprogramma kan echter niet worden gestopt, zodat ten
aanzien van het gebruik van klonen en planwerbanden een
keuze gemaakt moet worden, die zolang het onderzoek over
deze problemen niet is afgesloten, alleen door aanwijzingen uit
de praktijk kan worden bepaald. De bebossingen in O-Flevoland beginnen deze aanwijzingen te geven en geven daarmede
tevens voldoende stof tot discussie.

lr. R. Koster / Vermeerdering van Populus deltoides, balsempopulieren en hybriden
met bladstek in de open lucht')
BosbouwproeísÍaÍion
Samenvatting
Bladstek (ook wel zomerstek genoemd) wordt gestoken in
open bakken onder voortdurend verneveling overdag.
's Nachts wotden de bakken bedekt met een hor.
Het materiaal dat voor vermeerdering wordt gebruikt bestaat uit de toppen van de jonge, groene nog niet verhoute
scheuten van het lopende jaar.
Na drie tot zes weken hebben de stekken wortels gevormd.
De methode is goedkoop. Door één man kunnen in twee
dagen ongeveer 2000 stekken worden verzameld en geplant
in een bak van 4,10 x 1,50 m.
Jonge bomen (2,5 jaat) en moeren geven goede resultaten.
In verhouding tot het aantal gebruikte stekken daalt bij
oudere bomen het percentage gezonde planten.
Een voorbeeld voor een tijdschema voor afharden wordt gegeven. Voor- en nadelen van de methode worden vermeld.

lengte in het midden van de bak geplaatst, 45 cm boven de
grond. Deze buis moet roeswrij zijn omdat zelfs kleine roestdeeltjes de sproeidoppen kunnen verstoppen. Eén uiteinde
wordt verbonden met de kraan, het andere wordt gesloten met
een stop die af en toe kan worden geopend om vuil, korrels,
schilfers enz. te verwijderen.
Sproeidoppen

Goede verneveling en een economisch waterverbruik werden
verkregen met ketsdoppen (zie foto), voorzien van openingen
van 0,8 mm diameter, die op regelmatige afstanden van 75 cm
op de buis worden geplaatst. Iets kleinere openingen zullen
waarschijnlijk dezelfde resultaten geven bij een geringer waterverbruik. De eerste en laatste sproeidop op de buis moeten elk
de helft van de onderlinge dopafstand (37,J cm) van beide einden van de bak verwijderd zijn.
Goot

Plaats

Open (niet afgedekte) koude bakken zijn zeer geschikt, maar
ook goed gedraineerde ruingrond, kan worden gebruikt, mits
deze niet in de schaduw ligt. Deze grond dient te worden omgeven door planken van 45 tot 60 cm hoog. Normale koude
bakken hebben als afmetingen 4,50 x 1,50 x 0,45 m. Ze moeten niet breder zijn dan 1,50 m omdat vanaf de zijkanten het
midden moet kunnen worden bereikt.
Bed'ekking

De normale ruiten van koude bakken zijn niet nodig. Een hor
moet echter beschikbaar zijn om de bakken gedurende de

Gedurende de verneveling ontstaan druppels op de buis die in
een smalle strook daaronder vallen. Dit beschadigt de stekken
op die plaats. Deze schade kan worden voorkomen door een
enigszins aflopend gootje onder de gehele lengte van de buis,
waardoor het water via een gat in de zijkanr. van de bak naar

buiten wordt afgevoerd.
Een eenvoudige oplossing is een plastic pijpje van ongeveet
J,5 cm diameter door midden te snijden. De helften kunnen als
goot worden gebruikt. Door een hieraan bevestigd smaller plastic pijpje stroomt het water door het gat in de bak naar buiten.

avond, de nacht en de vroege ochtend te bedekken (van ongeveer 17.00 tot 8.15 uur).

Ca.paciteit

V oeclingsbod'enz

nen ong€veer 2000 stekken worden gezet.

Een mengsel van rivierzand en turf in een verhouding van 1 :2

wordt in de bak gebracht in een laag van 25 cm dikte. De
grond hieronder moet goed bewerkt en los zijn om een goede
ontwatering mogelijk te maken.

In een bak met een standaardafmeting van 4,50 x 1,50 m kunWerk

Als moeren met ionge scheuten beschikbaar zijn kan één man

in een achturige werkdag 1000 bladstekken snijden, bijwerken,
in groeistoÍ dopen (zie hieronder) en ze in de bak plaatsen.

Water

De druk moet voldoende zijn om verneveling door een aantal
sproeidoppen te verkrijgen (zes per koude bak met afmetingen
als ondergenoemd). De normale waterdruk van de gemeente-

lijke waterleiding geeft de mogelijkheid tot verneveling in 5
tot 6 koude bakken (30-36 sproeidoppen aangesloten op één
kraan). De kosten van het water bedragen J 0,01 per bewortelde plant.

1)

Foto's: Bosbouwproefstation.

Zowel met als zonder Rhizopon AA (Beta-indolyl-butylazijnzuur) 1 /o (in poedervorm) zijn uitstekende resultaten verkre-

gen. Aileen de pas gesneden einden van de jonge bladstengels
worden in de poeder gedoopt. (Tot dusver is het voordeel van
Rhizopon AA niet bewezen.)
Srekken

Buis

Een buis met een diameter

Groeistol

vat 12 mm wordt over de gehele

De beste resultaten worden vetkregen als moeren beschikbaar
zijn. De toppen van de jonge, groene (onverhoute) scheuten
van het lopende jaar met rwee oÍ drie bladeren worden gebruikt.
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Grote bladeren worden gedeeltelijk weggesneden voordat de
stekken in de grond worden gezet. De normale lengte van stekken is 5 tot 6 cm. Als stekken mceten worden verzameld van
bomen wordt de voorkeur gegeven aan nog groeiende toppen
van de mijgen van het lopende jaar die veel licht ontvangen.
Stekken van takken, vooral van oudere bomen, geven een veel
minder gunstig resultaat dan stekken van moeren of zelfs van
wortelopslag zowel wat beueft percentage bewortelde r.o.v. het
totaal aantal stekken als wat betreft de hoeveelheid wortels per
stek.

tip aa'n u erzamelen
Met het verzamelen van stekken mo:t niet worden begonnen
voordat de nieuw gevormde scheuten ongeveer tweemaal zo

den wordt in het volgende schema gegeven
Periode

van/tot

le periode (2-l weken)
2e periode (2-3 weken)
Later geleidelijk verkort tot

lang zrjn als de benodigde stek. In dat geval hebben de moeren
takken nog delen van scheuten over nadat de stekken zijn

gesneden. Ze worden niet ,,kaal" achter gelaten. In Nederland
kan het eerste stek gewoonlijk gesneden worden in de tweede

helft van mei. Daarna kan weer stek worden gesneden, maar
niet te laat in de zomer. De resterende periode van de zomer
moet voldoende lang zijn om beworteling en enige verhouting
mogelijk te maken (zie ook de fcto op de omslag).
Dit betekent dat in Nededand na de eerste week van aususrus
geen stek meer moet worden gesneden.

In

normale, niet te koude zomers bewortelt het merendeel van
de Aigeiros-, Tacamahaca-, Populus canescens- en Populus albaklonen in vier tot vijf weken. Gedurende de dag wordt verneveling toegepast van7.30 tot 17.15 uur.
Bij koel, regenachtig weer kunnen kortere tijden voldoende zijn,
speciaal na de eerste weken. Hoe meer zon de stekken onrvangen des te beter bewortelen ze.

Af barden
Dit is een kwestie van ervaring. Er kunnen geen vaste regels
worden gegeven. Na de eerste rwee of drie weken wordt later
in de ochtend met vernevelen begonnen en vroeger in de middag geëindigd, speciaal bij koud en nar weer. Als de zon schijnt
en het vernevelen onderbroken wordt (met her doel de planten
af te harden) moeten de stekken bedekt worden met het hor.
Zodra met het afharden wordt begonnen moer men niet veréleten te gaan gieten.
Een voorbeeld van een tijdsindeling voor vernevelen en afhar-

Deel aan een h.oade bah onder
aerneteling.

Ten beboeae oan de demonstratie zijn de b*is en goot alleen
oaer d,e helft aan htn lengte
gem.onteerd,

De klonen tuorden

gescheiden

Elhe kloon uordt

aangegeten

gehoaden door bamboestokken.
tne, een steeketiÈet.

r7.t5-7 30
17.15-7.j0

r7.tt-1.)0

3e periode (1-2 weken)

geen vern:veiing; alleen begieten
(4-5 maal per dag in het begin).
Beschaduwen gedurende zonnige perioden.
's Nachts geen bedekking.

4e periode

geen bedekking.

Zo nodig

beschaduwen.

Oprooien.

Gedurende de eerste winter kan vorstschade worden beperkt
door de stekken tot het volgend voorjaar in de bakken te laten
staan. In perioden met zware vorst moeten de bakken worden
bedekt met een glasplaat en b.v. een rietmat. Er moet rekening
mee worden gehouden dat hoe later in de zomer de stekken
wortels hebben gevormd hoe kwetsbaardet zij zijn. De stekken
worden in het voorjaar gerooid en geplaot als normale planten.

Naielen

i)

Tijd.sd'uur

7.)0-r7.r5
8.00-t6.4,
9.j0-r5.30

Bescherming door hor
'renf tot

Einde det verneveling na 4-6 weken.

T ij d:

of

Vernevelen

2)

V

Om planten te verkrijgen van de gÍootte van éénjarige planten gegroeid uit winterstek moet men anderhaif jaar wachten (tor het eind van het volgend jaar).
Bij het veredelen van populier is het belangrijk om zo snel
mogelijk geïnformeerd te worden omtrent het bewortelingsvermogen van nieuwe klonen bij vermeerdering uit winterstek. Het is nog onzeker of dic vermogen parallel gaat met
het vermogen van klonen om zich uit bladstek te ontwikkelen. De methode geeft geen uitsluitsel over dit belangrijke
punt.

oordeletz

1) Nieuwe

2)
l)

zaallingen worden niet ernstig beschadigd door ze
,,in stukken te snijden" voor winterstekken of enren.
De opeenhoping van het voorjaarswerk wordt verminderd
(enten moeten in het vroege voorjaar worden gemaakt;
bladstekken worden in de zomer geplant).
Bij vermeerdering van grote aantallen nieuwe klonen werkt
de methoCe arbeidsbesparend in vergelijking met enten.
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Resultaten

I)

Met derlienjarige bonzen
\7enst U meer exemplaren van het extra nummer,

Materiaal
195 Populus deltoides behorende rot twee populaties, opgegroeid uit zaad dat ]n 1954 uit Michigan en Ohio is ge-

gewijd aan ,,Financiële resultaten van

importeerd.
a) Populus deltoides Michigan (93 bomen)
b) Populus deltoides Ohio (102 bomen)
Bladstek verzameld in jrni 1967.

P. delt.
Michigan

Materiaal:

l3-iarige bomen
Aantal bladstekken juni '67
Áantal gezonde planten
in koude bak okt. '67
na verplanten in de kwekerij juni '68
Idem als 7o \an
bladstekken
^antal
'67
in koude bak okt.
na verplanten in de kwekerij luni'68 t;

15 december a.s. van minstens 5 exemplaren wordt

reductie op de prijs verieend.

)720

102
4080

257 4

2113

t42r

1478

populieren-

Op schriftelijke aanvrage bij de adminisrratie vóór

P. delt.
Ohio

9t

Áantal klonen

de

teelt", te bestellen?

69,2

t 1,8

39,7

34,8

Totaal

19,
7800
4687

2899
60,1
^'7

)

1)

Gedurende en na het vetplanten in april 7968 van de koude bakken
de kwekerij waren de weersomstandigheden buitengewoon ongunstig
(zeer dtoog).

in

2)

Met zeaenjarige bomen
Mater'iaal

24 geselecteerde klonen (15 Populus deltoides f 9 Populus
deltoides x Populus nigra hybriden) afkomstig uit kruisingen in 1959.
Geplant in 1964 op een zeer winderige narte groeiplaats.
De bladstekken (verzameld in juni 1966) hadden een slechte conditie. Verwacht werd dat de bomen zouden srerven.

Matetiaal:
7-iarige bomen

x
delt.

P. delt.

P.

Aantal klonen
Aantal bladstekken juni'66
Aantal gezonde planten
in koude bak okt. '66

P. delt. x
P. nigra

15

okt.'67 na één seizoen in de kwekerij
Idem als (y'o van aantal bladstekken
in koude bak okt. '67
okt.'67 na één seizoen in de kwekerij

9

Totaal
24

450

27t

72'

)22

247
118

t69

89
71,5
19,8

90,0
42,9

Sproeidop (type: ketsdop)

207

78,t

Conclusie

28,5

J) Met

2,5-jarige bomen
Materiaal
65 bomen, gedeeltelijk afkomstig van half-sib nakomelingen, gedeeltelijk van kunstmatige kruisingen (zaad gezaaid

in

1963).
Bladstekken verzameld in

juni

1966.

Materiaal:

2,5-jatige bomen

Aantal klonen
Aantal bladstekken iuni'66
Aantal gezonde planten
in koude bak okt.'66

okt.'67 na één seizoen in de kwekerij

Idem als /o van aantal bladstekken
in koude bak okt.'67
okt.'67 na één seizoen in de kweketij

P. delt.
(half-sib kroost)

Bij vermeerdering van jonge bomen (2,5 iaar) zijn de verkregen resultaten met bladstekken bevredigend. Bij oudere bomen
zijn de resultaten enigszins teleurstellend, speciaal onder ongunstige omstandigheden. Niet onvermeld mag blijven dat volgens
tor ou toe verkregen (nog geringe) ervaring bij gebruik van
bladstek van moeren resultaten kunnen worden verkregen minstens vergelijkbaar met doch vaak uitkomend boven die met
bladstekken van jonge bomen.

P. trichocarpa
(half-sib kroost)

P. delt.

P delt.

x

P. delt. x
P. nigra

P. delt. x
P. trichocarpa

2t

6
180

1950

76

84t

7')

5

960

150

t0

630

149

29
24

583
497

908

i69
94,5
80,1

t2l

99,9
80,7

1

96,6
80,0

92,5

79,0

t6

97,7
86,7

Totaal

6t

567

94,6
80,4

