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langzaam groeien en nooit een behoorlijke boom worden. Dergelijke terreinen herkent men bijv. aan de groei van veenmos
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(Sphagnum-sooten), rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), melkeppe (Peucedanum palustre), vuilboom (Frangula alnus), pijpestrootje (Molinia co:rulea), geoorde wilg (Salix aurita) gagel
(Myrica gale) enz. Door bemesting kan men eventueel een
bodem krijgen, die in rijkdom overeenkomt met die van het
elzenbroekbos, dat o.a. te herkennen is door het voorkomen van
de combinatie van dotterbloem (Caltha palusris), gele lis (Iris
pseudacorus), wederik (Lysimachia vulgaris), kale jonker (Cirsium palustre), grauwe wilg (Salix cinerea), watermunt (Mentha
aquatica), bitterzoet (Solanum dulcamara), kattestaart (Lythrum
salicaria) en wolfspoot (Lycopus europaeus). Sommige populieren kunnen hier wel groeien. Het bezwaar dat men met een
slappe veenbodem te maken heeft, zodat stammen van enig formaat, mede door hun op dit bodemtype veelal vlakke wortelstelsel, gemakkelijk omwaaien, blijft hier evenwel een ernstige
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belemmering.
De eiken-berkenbossen zijn gewoonlijk te arm en bovendien te
droog. Men kan deze gemakkelijk herkennen aan planten als
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), bochtige smele (Deschamp-
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sia flexuosa), hengel (Melampyrum pratense), blauwe bosbes
(Vaccinium myrtillus) en diverse mossoorten. Ir. S. van der
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bij zijn onderzoek op de HogeVeluwe

een vochtige sruifzandbodem, waarvan de bodemvegetatie als
die van een relatief rijk eiken-berkenbos omschreven kan worden. Hoewel dit een uitzonderlijk geval is, waarbii het feit dat
dit terrein vroeger in culruur geweest is (en dus ongetwiifeld
bemest werd) zeker een rol speelt, mag men dus niet uitsluiten
dat op een rijke, vochtige eiken-berkenbosstandplaats in gunstige gevallen populieren gekweekt zouden kunnen worden. De
vegetatie van dergelijke plaatsen zal gewoonlijk veel zachte wit-

bol (Holcus mollis), bramen (Rubus fruticosus),

frambozen

(Rubus idaeus), amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), drienerfmuur (Moehringia trinervia) en stekelvarens (Dryopteris
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austriaca) bevatten.
In de eiken-haagbeukenbossen en in de essen-iepenbossen speelt
de concurrentie door andere boom- en struiksoorten en door een

dichte kruidengroei een ongunstige rol voor vestiging van de
populier, terwijl de bodem op zichzelf, vooral in het laatste
geval, veelal als gunstig mag worden beschouwd. Dit betekent
dat van nature de populier hier niet of weinig voorkomt, doch
er wel geplant kan worden als men de concurrentie voldoende
uitschakelt. In de eiken-haagbeukenbossen, o.a. te herkennen
aan de combinatie bosanemoon (Anemone nemorosa), boszegge
(Carex sylvatica), mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), gierstgras (Milium effusum), bosklaverzuring (Oxalis acetosella) en
veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum), zal de
vochtvoorziening vaak nog te Iaag zrjn voor een optimale groei
van de populier, en bovendien is dit rype door zijn grote rijkdom aan planten en zijn zeldzaamheid in Nederland zo belangrijk voor de natuurbescherming dat beplanting met populieren

praktisch niet in aanmerking komt. Het essen-iepenbos vinden
wij thans vooral op oude buitenplaatsen en in smalle stroken
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worden, bijv. in de IJsselmeerpolders, en deze zullen veelal ook
geschikt zijn voor de populierenteelt.
Als resultaat krijgen wij dus het wilgen-populierenbos, het
elzen-essenbos en het essen-iepenbos als geschikte milieus voor
de populier. Aangezien het eerste type veelal nog iets te nat,
en het laatste iets te droog is, ligt het optimum duidelijk in het
midden van deze reeks.
Ieder bosrype correspondeert met een bepaalde reeks struweelen graslandtypen en onkruidgezelschappen, die het kunnen vervangen. Op deze wijze zou men ook voor gebieden waar geen
bos aanwezig is, op grond van de vegetatie kunnen aangeven
in hoeverre ze geschikt zijn voor de populierenteelt. Dit zou
hier natuudijk veel te ver voeren.
Tenslotte kunnen populierenbossen, ondanks hun sterk kunstmatig karakrer, toch rijk zijn aan interessante plantesoorten.
Het mooist in dit opzicht zijn wellicht sommige opstanden in
Brabantse beekdalen, die corresponderen met één bepaalde associatie (het z.g. ,,Pruno-Fraxinerum") uit de groep der elzenessenbossen, en daarom, naast de daarvoor reeds genoemde
soorten, rijk kunnen zijn aan hazelaar (Corylus avellana), gele
dovenetel (Lamium galeobdolon), bosanemoon (Anemone nemorosa) en slanke sleutelbloem (Primula elatior). Een ander,
eveneens in Brabant gelegen, populierenbos is zelfs een groei-

plaats van een van onze zeldzaamste planten, de moesdistel
(Cirsium oleraceum).

De ondergroei van jonge, in grasland geplante populieren zal
geen boskarakter, maar veeleer dat van een ,,gestoord", en in de
loop der iaren steeds meer dat van een beschaduwd grasland
hebben. Tengevolge van de gewijzigde omstandigheden, waaronder ook het ophouden of minder intensief worden van de be-

weiding van belang is, kan hier tijdelijk een onkruidprobleem,
bijv. een plaag van akkerdistels (Cirsium arvense) ontstaan.
Hierop werd ik attenr gemaakt door Dr. Ir. I. S. Zonneveld.
Misschien zou, als men bang is dat gewone weidegrassen niet
voldoen, het inzaaien van concurrentiekrachtige grassen die zich
in een dergelijk milieu goed thuisvoelen en een dichte en hoge
begroeiing kunnen vormen, bijv. rietgras (Phalaris arundinacea)
of rietzwenkgras (Festuca arundinacea) een hulp bij het onder-

drukken van dergelijke onkruiden kunnen zijn.
Literattar:

H. Doing Kraft - Landschap en beplanting in
Nederland. H. Veenman & Zonen N.V. '$7'ageningen. 1919.
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reeds jarenlang en met veel succes de
onkruidgroei tegengegaan door de grond met polyetheenfolie
te bedekken. Deze dunne zgn. landbouwplastic is tot voor kort
in de populierenteelt een onbekend hulpmiddel gebleven. Om-

1)

koeksbloem (Melandrium rubrum), zevenblad (Aegopodium
podagraria), look-zonder-look (Alliaria petiolata), fluitekruid
(Anthriscus sylvestris), nagelkruid (Geum urbanum), speenkruid (Ranunculus ficaria) en robertskruid (Geranium robertianum). Er zljn in Nederland evenwel vrij grote oppervlakten,
die als potentiële standplaatsen van dit bos beschouwd kunnen

Plastic Íolie bi; onkruidbestrijding in populierenbeplantingen')
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langs de grenzen russen het rivierenlandschap en de hoge zandgronden. Het is rijk aan meidoorn (Crataegus monogyna), vlier
(Sambucus nigra), grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf
(Glechoma hederacea), kleefkruid (Galium aparine), dagkoe-

Foto's: H. rW. Kolster

sueeks 1963 werden op beperkte schaal door de heer Tielens
van het Staatsbosbeheer experimenten uitgevoerd om met deze
folie de onkruidgroei op de plantspiegels van populieren te
voorkomen, waarbij zowel doorzichtige als zwatte folie werd
gebruikt. Het gebruik van doorzichtige folie leidde tot averechtse resultaten daar de onder de folie aanwezige gras- en onkruid-
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vegetatie normaal doorgroeide en de folie omhoog drukte.
Op uitgebreidere schaal wordt nu in een aantal demonstratie-

augustus 1968 vermeld; alleen het stikstof- en het kaligehalte
zijn bepaalà.

beplantingen van de Stichting Industrie-Hout nagegaan wat de
invloed is van onkruidbestrijding door zwarte folie (zwart landbouwplastic) op de groei van populieren.

Tabel 1. Meetresultaten van de'Oxford'en'Rochester'

II.

Kloon

Methoile

De folie, 0,05 mm dik, wordt in stukken van 1 m2 geknipt.
Deze worden in het midden tot op de helft doorgeknipt, waardoor ze rondom de boorn kunnen worden gelegd. Het plastic
wordt met plaggen op de hoekpunten vastgelegd om wegwaaien
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demonsttatiebeplanting Doetinchem.

'Oxfotd' Folie; geen
bemesting

te voorkomen.

Ter vergelijking is bij andere bomen de onkruidvegetatie op de
plantspiegels met chemische middelen bestreden of werd in het
geheel geen onkruidbestrijding uitgevoerd. In de beide laatste
gevallen werden de bomen met stikstof bemest; waar folie ge-

bruikt werd was het uitvoeren van een stikstofbemesting op

bestrilding;
stikstof

'Rochester' Folie; geen
bemesting

de

eind

Hoogte-

groei (cm)

Omtrek
(cm)
eind
1968

1966 t967

1968

299 376

592

68

22'

15,1

262 348

642

86

294

18,5

321 3t0 t94

29

244

16,3

3r3 3t5

42

268

19,)

1967 1968

Geen onkruid-

bestrijding;
stikstof

623

Kosten

Het gebruik van polytheenfolie om de plantspiegels van populieren af te dekken is een

vrij

De kosten per boom bedragen

ca.

f l,-,

aarzíenlijk lager te liggen. Daar de chemische bestrijding in de
meeste gevallen gedurende 2 jaat moet worden uitgevoerd, en
jaarlijks een stikstofbemesting op de plantspiegels nodig is om
een maximaal effekt van het schoonhouden van de plantspiegels
op de groei van de populieren te verkrijgen, zullen de totale
kosten bij chemische onkruidbestrijding aan het einde van het
tweede jaar ongeveer gehjk zijn aan de kosten bij gebruik van
folie.
De goedkoopste methode van onderhoud is die waarbij de plantspiegels niet worden schoongehouden maar de bomen alleen
jaarlijks met stikstof worden bemest.
De hogere uitgaven die gemaakt moeten worden ten opzichte
van de laatstgenoemde methode, zullen alleen dàn verantwoord
zijn als de groei van de populieren zoveel wordt verbeterd dat
die meerdere kosten daardoor minstens worden gecompenseerd.

IV.

Tabel 2. Het stikstof- en kaligehalte van het blad; Doetinchem.

kostbare onderhoudsmaatregel.

waarbij inbegrepen
de materiaalkosten, kosten van het knippen en van het leggen
van de folie en de kosten van toezicht. Vergelijken wij hiermee
de kosten van het chemisch besrijden van de onkruidvegetatie
op de plantspiegels in het jaar van aanleg, dan blijken deze

I)

Hoogte (cm)

1967 en 1968

Geen onkruid-

plantspiegels uiteraard niet mogelijk.

III.

Onkruidbestriiding
en bemesting

in

Resultaten

eplanting D o etinc henz
de demonsratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout,
die in het voorjaar van 1967 is aangelegd in de boswachterij
,,De Slangenburg" van het Staatsbosbeheer, is bij de twee balsemhybriden 'Oxford' en 'Rochester' de afdekking van de plantspiegels met folie vergeleken met het nier besuijden van onkruid. De bomen zonder afdekking zijn in her voorjaar van
1967 met 100 g en in het voorjaar van 1968 met 200 g kalkammonsalpeter bemest. Van elke kloon zijn 2 vakken van 12
bomen ingeplant. Het plantsoen was bij de aanleg van de beplanting 2 jaar oud. De vegetatie in de 'Oxford'-vakken bestaat
D enzonstratieb

In

uit gras en biezen en in de vakken met 'Rochester' uit

gras. Het

bodemprofiel bestaat uit 50 à 80 cm leem op zandige leem. De
bovengrond is tot een diepte van 30 cm humeus.
In tabel 1 zijn de resultaten van de metingen vermeld.
Uit de meetresultaten blijkt duidelijk dat het afdekken van de
plantspiegels met folie in de eerste jaren minder gunstig was
dan stikstofbemesting. Het effekt was in de zomer van 1968
aan de bomen duidelijk waarneembaar, vooral bij 'Oxford'. Bij
de bomen waar folie op de plantspiegels was gelegd, was de
bladkleur lichter en de bladbezetting iets minder goed.
In tabel 2 zijn de resultaten van de bladmonsteranalyses van

Bladsamenstellin9 (%)

Onkruidbestrijding
en bemesting

'OxÍord'

'Rochester'

NK

NK

200 g kas per boom;
geen onkruidbestrijding

2,64

1,37

2,7

Folie op de plantspiegels;
geen bemesting

2,14

l,7l

2,JO

'

L,t4

t,4t

Het stikstofgehalte van het blad bij de bemeste bomen blijkt
hoger te zijn dan dat van de bomen waarbij de plantspiegels
zijn afgedekt met folie; in het laatste geval is het kaligehalte
van het blad hoger.

2)

emoutratizbeplanting Driel
Deze beplanting is in het voorjaar van 1967 door de Stichting
Industrie-Hout aangelegd en is eigendom van de \Tatedeiding
Maatschappij ,,Gelderland". De beplanting is aangelegd op de
plaats van een kort tevoren gerooide boomgaard.
Het bodemprofiel bestaat uit matig zware rivierklei met 64 7o
afslibbare delen in de bovengrond. De vegetatie bestaat hoofdD

zakelijk uit gras.
In de demonstratie-beplanting zijn in vakken van

ongeveer 60

bomen o.a. de volgende behandelingen uitgevoerd (in enkelvoud):
a) Geen onkruidbestrijding; in 1967 100 g en in 1968 200 g

b)

kalkammonsalpeter per boom.

Bestrijding van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin op basis van resp. 7,5 kg en 2,5 kg per

ha; bemesting als bij a).
Afdekken van de plantspiegels met folie.
De vakken zijn ingeplant met l-jarige 'Robusta' bij een plantafstand van 4 x 4 m, driehoeksverband. De bemesting per boom
is in het eerste jaar half mei en in 1968 eind februari gegeven.
De chemische onkruidbestrijding is zowel in L967 als in 1968
begin april uitgevoerd, waarbij 1 m2 rond de boom bespoten
werd. De folie is direct na het planten op de plantspiegels ge-

c)

legd.

In

T967 stonden de planten waar geen onkruidbestrijding was
toegepast (a) minder goed in blad dan de andere, terwijl ook de
bladkleur en bladgrootte minder goed waren. De bladkleur bij
folie-afdekking was echter lichter dan die bij de chemische on-

kruidbestrijding.
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In

september bleek, dat muizen bij veel bomen de bast vlak
boven de grond hadCen afgevreten. Er was een duidelijk verband russea het percentage beschadigde bomen en het al dan
niet aanwezig zijn van een onkruid- en grasvegetatie op de
plantspiegels, zoals blijkt uit tabel 3.
Tabel 3. Het percentage door muizen beschadigde bomen bij verschillende behandelingen; Driel.

/e

Onkruidbestrijding

beschadigde bomen

Folie

10

Geen
Chemische

60
30

De vegetatie op de plantspiegels, die met dalapon en simazin
behandeld waren, bestond in oktober uit wat gras, boterbloemen
en hondsdraf; de mate van hergroei was gering.

In

1968, het tweede jaar na
stonden de bomen bij alle
behandelingen goed in blad, ^anleg,
alleen was nu de bladkleur bij de
met folie afgedekte bomen het lichtst.
Half augusrus waren de plantspiegels, waarop een chemische
onkruidbestrijding was uitgevoerd, voor 50 .46 en drie weken
later voor maximaal 70 7o weer begroeid; de vegetatie bestond
voornamelijk uit gras en hondsdraf.
Na 2 jaar verkeerde de folie nog in een redelijke conditie; wel
waren op tal van plaatsen scheurtjes en gaten ontstaan rerwiil
ook bleek dat kweekgras in geringe mate er door heen groeide.
Onder de folie bleek bij een aantal bomen een witte schimmel
op de grond a nwezig te zijn efl werden bij enkele bomen muizeigangen gevonden.
In tabel 4 zijn de meeuesultaten vermeld.
Tabel 4. De meetresultaten van 1967 en 1968 bij verschillende bodembehandeling in demonstratiebeplanting Driel.
Onktuidbestrijding
en bemesting

Hoogte (cm)

Hoogte-groei

(cm) in

eind

1966 1967
Geen onkruidbesuijding;
stikstof

Afdekking met folie;
geen bemesting

1967

1968

100

1r4

200

L4

86

111

r36

2t7

2'

t2l

t20

118

2t7

18

79

Chemische onkruid-

bestrijding; stikstoÍ

1968

De chemische onkruidbestrijding op de plantspiegels heeft in
beide jaren een duidelijk beter effekt dan het afdekken van de
plantspiegels met folie. Het verschil tussen de groei bij het gebruik van folie en bij stikstofbemesting zonder onkruidbestrijding is zeer gerirg.
In mbel 5 zijn het stikstof- en het kaligehalte vermeld van bladmonsteÍs die in augustus 1968 zijn genomen.
Tabel

5. Het stikstoÍ-

en kaligehalte van het blad

Onktuidbestrijding
en bemesting

in

1968; Driel.

Bladsamenstelling /6

N

K

2,71

t,30

Chemische onkruid-

))

eplanting Liem.pd.e
In het voorjaaÍ vaÍ 1967 is in de omgeving van Liempde een
demonstratiebeplanting aangelegd op een terrein van de heer
I7outers te Tilburg. Het bodemprofiel bestaat uit weinig leemhoudend, matig fijn zand; de bouwvoor bevat 3 % humus. De
ondergrond bestaat uit leem op 100-120 cm diepte. De grond is
vroeger 50 tot 70 cm diep bewerkt.
In deze beplanting wilde de Stichting Industrie-Hout o.a. de
invloed van het afdekken met folie van de plantspiegels vergelijken met stikstofbemesting zonder onkruidbesuijding en
met het achterwege laten van elke besuijding en bemesting. De
volgende behandelingen zijn in tweevoud uitgevoerd in vakken
van 14 (2 rijen van 7) bomen, gescheiden door isolatie-rijen.
a) Geen bemesting in 1967 en 1968.
b) 100 g kalkammonsalpeter per boom ín 1967.
200 g kalkammonsalpeter per boom in 1968.
c) Afdekken van de plantspiegels met folie.
De vakken zijn met I-jarige 'Dorskamp' ingeplant, de plantafstand bedraagt 4 x 4 m. Het perceel, voor deze beplanting
gebruikt, was een reeds enkele jaren oude kunstweide waarin
veel kweek voorkwam. De folie is, direkt na het planten rond
de bomen gelegd, de stikstofbemesting is in 1967 half mei en
in 1968 eind april uitgevoerd.
In het eerste jaar hadden de bomen met folie een donkere bladkleur en was hun bladgrootte en bladbezerting zeer goed, beter
dan bij de niet-bemeste bomen die een geel-groene bladkleur
hadden. De met stikstof bemeste bomen stonden in bladkleur,
bladgrootte en bladbezetting russen deze beide behandelingen
in. Na een periode van droogte in de vegetatie-periode hadden
de niet mer srikstof bemeste bomen vrij veel, de bomen van de
D ent onsttatie

b

andere twee behandelingen weinig gele bladeren.

In 1968 stonden, in tegenstelling tot 1967, de met stikstof bemeste bomen beter in blad dan de bomen waarvan de plantspiegels met folie waren afgedekt; ook bladkleur en bladgrootte
waren beter. De bomen zond€r onkruidbestrijding en zonder
bemesting stonden iets slechter in blad en hadden een iets lichtere bladkleur dan de bomen met folie.
De vegetatie bestond in beide jaren uit een dichte en hoge onkruidvegetatie, voornamelijk gras.
De folie verkeert na 2 jaar nog in een redelijke conditie, wel
waren op tal van plaatsen scheurtjes en garen ontstaan. Reeds
in het eerste jaar groeide plaatselijk kweekgras door de folie
heen. Onder de folie werden veel graswortels gevonden.
In tabel 6 zijn de resultaten van de hoogtemednge n van L967
en 1968 en de omtrekmeting van 1p68 vermeld.

6. Meetresultaten van 1967 en 1968 bij verschillende bodembehandeling in demonstratiebeplanting Liempde.

Tabel

Onktuidbestrijding
en bemesting

(cm) in

1968

2JL 38t

ding; wél stikstof

t76

233

19r

280

bestrijding; stikstof

1,t0

Folie; geen stikstof

Folie-afdekking;
geen bemesting

l'98

1,72

Uit

stikstofgehalte

(cm) in

180

Geen onkruidbestrij-

j,L4

Uit de analyse-resultaten blijkt duidelijk dat het

Hooge-groei

Hoogte

1966 1967
Geen

Geen onkruidbestrijding;

stikstof

van het blad bij de bomen, waarvan de plantspiegels met folie
zijn afgedekt, aanzienlijk lager is, terwijl het kaligehalte hoger
is. Het stikstofgehalte van het blad is het hoogste bij die bomen
waarvaÍt het onkruid op de plantspiegels chemisch bestreden is.

de meetresultaten

Omtrek

1967 1-96e

(cm)
eind
1968

51

150

8,9

4J7

57

204

12,0

444

89

t64

7t,7

blijkt dat in beide jaren het gebruik van

folie een betere groei van de bomen geeft dan waar geen onkruidbestrijding en bemesting werd uitgevoerd, maar dat in het
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tweede jaar de bomen, die met stikstof worden bemest, het beste
groeiden.
In tabel 7 zijn de analyse-resultaten van de in augustus 1968
genomen biadmonsters vermeld; alleen het stikstof- en het kaligehalte van het blad zijn bepaald.
'ÍabeI

7. Het stikstof- en kaligehalte van het blad in

1968; Liempde.

Bladsamenstell^" %

Onkruidbestrijding
en bemesting

NK

Geen bemesting;
geen onkruidbesttijding

2,67

1,83

100 g kas per boom/1967
200 g kas per boom/1968;
geen onkruidbestrijding

i,34

r,7

2,54

r,78

5

Folie op de plantspiegels;
geen bemesting

Uit

de analyse-resultaten blijkt duidelijk het effekt van de stikstofbemesting op de bladsamenstelling. Bij de bomen waar folie
op de plantspiegels is gelegd is het stikstofgehalte van het blad
lager dan bij de niet-bemeste bomen.

4)

stratiebeplanting W aard'etzb urg
De demonstratiebeplanting is in het voorjaar van 1967 aangelegd, evenals die te Driel in samenwerking met de eigenaar, de
\Taterleiding Maatschappij,,Gelderland".
Het terrein was vóór de aanleg van de beplanting weiland; het
bodemprofiel bestaat uit matig zware rivietklei (68 % aÍs\bbaar); het humusgehaite bedraagt bijna 13 %.
Het gedeelte van de beplanting, waar met folie is geëxperimenteerd, is aangelegd met 1-jarige 'Dorskamp' bij een plantafstand
vao 4 x 4 m. Schade door schapen maakte het nodig dat de
gehele beplanting in 1p68 opnieuw moest worden aangelegd,
waarbij in plaats van 'Dorskamp' I-jaige'Lóns' werd gebruikt.
Daar de resultaten van de groeimetingen van 1968 (het eerste
groeíjaar van de 'Lóns') in grote lijnen overeen kwamen met de
Denzott

resultaten vao L967 bij de 'Dorskamp', zullen de resultaten van
beide jaren besproken worden.
De volgende behandelinget zijn, in enkelvoud, uitgevoerd in
vakken van 24 (3 rijen van 8) bomen.
a) Geen onkruidbestrijding. Bemesting met 100 g kalkammonsalpeter per boom.
b) Bestrijding van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin, één keer per ja^r, op basis van resp. 7,5
en 2,5 kg per ha. Bemesting als bij a).
c) Onkruidbestrijding op de plantspiegels met Gramoxone,
twee keer rn 1968, op basis van 5 liter per ha (- 0,1 cc per
boom). Bemesting als bij a).
d) Afdekken van de plantspiegels met folie. Geen bemesting.

De behandelingen a), b) en d) werden zowel in 1967 als in
1!68 uitgevoerd, de behandeling c) alleen in 1968 bij 'Ións'.
De bestrijding met dalapon en simazin werd half maart 1967
en half april 1p68 uitgevoerd, de besuijding met Gramoxone
half mei en eind juli 1968. De stikstofbemesting werd in 1967
half mei en in 1968 half april gegeven. De folie werd direkt na
het planten op de plantspiegels gelegd.
Tor half augustus 1967 waren de plantspiegels, bespoten met
dalapon en simazin, nog redelijk schoon, maar in de tweede
helft van oktober waren ze dicht met gras begroeid.
In 1968 waren de plantspiegels, bespoten met dalapon en simazin, half juli weer grotendeels begroeid; half september was op
de plantspiegels weer een dichte grasvegetatie aanwezig. De
grasvegetatie op de met Gramoxone bespoten plantspiegels was
half juli niet dicht; nadat deze bespuiting eind juli herhaald
was waren de plantspiegels medio september weer vrij dicht
met gras begroeid.
De groeigegevens zijn vermeld in tabel 8.
Hoewel het hier slechts om de groei in het eerste jaar gaat, ztjn
de resultaten toch in dit artikel opgenomen, omdat ze zowel in
1967 als in 1968 parallel lopen met de tendens die in de andere

is gevonden. In het eerste jaar een iets betere
bij gebruik van folie, vergeleken met bemesting zonder

beplantingen

groei

onkruidbestrijding.

1. De onkntiduegetatie aan lset eind. aan 1968 in de denronstratiebeplanting lVeert. V.l.n.r. een, onbehardelde bootn, een. boom met ÍolieaÍd.ekking (ouergroeid door gras) en een boont T!aa/!d,t de planrQiegel nt.et Granzoxone is bespoten.
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Tabel

8'

Resultaten van de hoogtemetingen van 7967

en 1968 in

Jemonstratiebeplanting Ilaardenburg.

Onkruidbestrijding
en bemesting

1967

Hoogtegrcci (cm)

?()

29

49

38

b. Dalapon en simazin;
met stikstof

c. Gtamoxone; met

'Lóns'
L968

Hoogtegroei (cm)

wel stikstof

34

stikstof

J4

38

d. Folie; geen stikstof

5) D etnons traiie b eplanting IY eetr
Deze demonstratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout
is eigendom van de heer Timmermans te \íaalwijk en is in het
uoot-put van 1967 op voormalig weiland aangelegd- Het bodemprofiel bestaat uit 50 à 70 cm leem op.matig fijn zand;-de
Loo*u*, is gemiddeld 35 cm dik en bevat ongeveer 6 7o
humus. De grondwaterstand varieert van t 40 tot 90 cm diepte. Bij de aánleg is l-jarig plantsoen gebruikt bij een plantafstand van 4 x 4 m. Per behandeling zijn 2 vakken ingeplant,
één met 'Ións' en één met 'Dorskamp'; elk vak bestaat uit 3
rijen van 8 bomen.
De volgende behandelingen zijn in het kader van dit artikel van
belang:

a)

G"een

onkruidbesuijding;

in

aanbren-

gen daarozn,

'Dorskamo'

a. Geen bestrijding;

Foto 2. Scheuren en gaten im de

Íolie, tuee jaar na het

L967 100 g en

in

1968 20O g

kalkammonsalpeter Per boom.
Bestrijding van de grasvegetatie

op de plantspiegels met
b)'
Gramoxoie op basis vaí 4ltter per ha (2 x per jaar); bemesting als bij a).
c) Bestrijáing van de grasvegetatie op de plantspiegels met
dalapon en simazin oP basis van resp. 7,5 kg en 2,5 kg pet
ha (1 x per jaar); bemesting als bij a).

d)

Afdekken van de plantspiegels met folie.
De folie is kort na dè aanleg van de beplanting op de plantspiegels gelegd. De onkruidbestrijding.met dalapon en sima-zin
ii zowel ín t96l als in 1968 omstreeks begin april uitgevoerd.
Met Gramoxone zijn |n 1967 en in 1968 de plantspiegels twee
maal bespoten en wel op 30 mei en 21 augusrus 1p67 en op
4 juni en 5 augusrus 1!68.
Dá bemesting met stikstof is in 1967 eÏnd mei en in 1968
begin april uitgevoerd.
Dà onkruidbestrijding met dalapon en simazin heeÍt zowel in
1967 als in 1968 weinig effekt gehad; het gras op de plantspiegels verkleurde iets en stierf in zeer geringe mate af. De

ooiaak van deze slechte spuitresultaten zijn onbekend.
De onkruidbestriiding met Gramoxone gaf in beide jaren een
zeer goed resultaat te zien de plantspiegels waren in 1967 vóór
de rweede bespuiting weer met vrij lang gras begroeid, Íi at

dit vormde geén dichte vegetatie' In 1968 bestond de vegetatie
op de plantspiegels vóór de tweede bespuiting uit wat gras,

disteh èn anà"re kruidachtige planten; de plantspiegels waren
eind september 1968 weinig begroeid (zie foto 1).
ln 1967 waren de bladeren van de 'Dorskamp' en de 'Ións'
alleen bij behandeling met Gramoxone Sroot en zeer donkergroen; bij de andere behandelingen klein en-lichter van kleur.
ín 1968 was hetzelfde het geval, maar waren bij 'Dorskamp' de
bladeren bij de met folie afgedekte bomen het lichtst van kleur
en het kleinst.
In julí 1967 werd in de gehele beplanting een vrij hevige muizenplaag waargenomen; bij 60 à 70 % van de planten, onafhankelijk ván de bodembehandeling, was de bast van de planten
vlak boven de grond aan één zijde van de boom aÍgevreten.
De folie is na 2 iaar nog in een redeliike conditie, wel zijn er

wat scheurties en Saten in
ontstaan (zie foto 2). Een
gedeelte van de graswortels
van de zoden, die op de hoek-

punten van de folie waren
gelegd, zijn door de folie gegroeid. De grond onder de
folie is duidelijk natter dan
de grond om de andere bomen; plaatselijk was de grond
onder de folie met een witte
schimmel bedekt. Bij een aan-

tal bomen werden onder

folie muizengangen

de

gevon-

den (zie foto 3).
! en 10 zijnde meetresultaten vermeld'

In tabel
Tabel

9.

Meetresultaten van de 'Dorskamp'

demonstratiebeplanting

Hoogte-groei
(cm)

Hoogte

Onkruidbestrijding
en bemesting

(cm) eind

1966 t967
Geen onkruidbestrii-

in L967 en 1968 in

de

Iíeert.

1968

1967

1968

Omtrek
(cm)
eind
1968

ding; wél stikstof

20)

239

366

)6

t27

9

Gramoxone;
met stikstof

204

J04

,43

100

239

t6

240

)87

42

r47

9

249

itl

49

t02

7

Dalapon en simazin;
met stikstof
Folie; geen stikstof

r98
200

Tabel 10. Meetresultaten van de 'Ións' ]n 1967 en 1968 in de demonstratiebeplanting Weert.
Hoogte-gtoei
(cm)

Hoogte

Onkruidbestriiding

(cm) eind

en bemesting

Omtrek
(cm)
eind
1968

1966 1967

1968

Á4

198

)16

14

118

8

met stikstof

Ê6

246

401

i10

rt7

L3

Dalapon en simazin;
met stikstof

li6

188

j09

t2

121

199

291

6r

c:t)

Geen onkruidbestrii
ding; wel stikstof
Gramoxone;

Folie; geen stikstof

138

1961 t968

7

In vergelijking met de groei van de bomen waar alleen bemest
is, blijkt ook-nu weer dat bij beide cultivars de folie in het
eerste groei-jaar een positieve en in het rweede groei-jaar een
negatieve invloed op de groei heeft.
nif d-e 'Dorskamp' is, vergeleken met bomen die alleen bemest
zijn, in beide jaren een gèringe groeiverbetering te zien- bij de
bomen, waarvan de vegetatie op de plantspiegels met dalaPon
en simazin bestreden is; bij de'kins' is echtet van geen enkele
groeiverbetering sprake. Het bestrijden van de onkruidvegetatie

óp de plantspiegels met Gramoxone heeft echter tot een

zeer

sierke groeiverbetering geleid (zie foto's 4 en 5).

In

1968 zijn

blj de bomen van beide cultivars bladmonsters

genomen. De analyse-tesultaten zijn vermeld
het stikstof- en kaligehalte zijn bepaald.

in tabel 11; alleen

30

handelde gevallen bij folie een hoog K-gehalte van het blad.
Bij 'Dorskamp' is dit, evenals in Liempde, niet her geval.

V. Samenvatting
In een aanral demonsrrariebepianringen

van de Stichting Indusrie-Hout is een vergelijking gemaakt tussen verschiÍende
vormen van onkruidbestrijding om de populierenplanren, wel

of niet in kombinatie mer sriksrofbemeirÀg. In áit artikel is
vcornamelijk gesproken over onkruidbestrijding door bespuiting
met dalapon en simazin, door bespuiting mei Gramoxàne eí
onderdrukking van het onkruid door afdèkking van de plant_
spiegels mer zwarre plastic folie (landbouwplastic). De voorlopige resultaten laten het volgende zien: eiè ook tabel 12)
1ï '"
t ., ï

Tabel 12- De groei van de populieren in een aantai beplantingen in de
eeÍste z ta Í.
Beplanting
(cultivar)

Foto

3,

Maizengartgen

in

Onkruidbestrijding

le jaar

onbegroeide grond. onder de Íolie.

Tabel 11. Het stiksrol- en kaligehalte van het blad in 196g: \7eert.
Onkruidbestrij ding
en bemesting

Bladsamensteliins (%)
'Dotskamp

'Lóns'

NK

NK

Doetinchem
r/'Ovfnrrl'\

geen

Doetinchem
('Rochester')

geen

Driel

geen

('Robusta')

Geen onkruidbestrijding;

wéi stikstof

3,17

2,09

2,59

t,39

Gramoxone; met srikstof
Dalapon en Simazin;
met stikstof

3,08

1,7

4

2,96

r,t4

2,80

t,i9

2,9r

1,84

Folie; geen stikstof

r,89

t,28

2,43

1,82

Bij de bomen

waar folie op de plantspiegels is gelegd, is het
bil de ándás behanHet kaligehalte van het blad géeft geen duidelijk
9.19: b_".+..". 'Lóns'
beeld. Bij de
vinden we evenals in di meeite eerder bestikstofgehalte van her blad weer tager àan

Liempde

folie
folie

('Dorskamp')

$7eert
('Lóns')

f N
f N

f N
dalaponfsimazinfN
folie

geen

('Dorskamp') folie

\W'eert

Gtoei (cm) in

f N

geen{N
folie
dalaponfsimazinfN
Gramoxone { N
f N
dalaponfsimazinfN
Gramoxone f N
geen

folie

86

ío

2e

jaat

294

7e

| 2e jaar
380

Ll)

42
?o

268
244

310

M
18

86
79

25

121

100
97
146

t7

204

26r

89

t64

16

t27

zt)

25i
163

49

t02

42
100

r47

189

2t9

i39

>4

118

172

52

t2l

110

r57

1t3
17)

6r

())

151

267

Foto 4' Grcei aan P''Làny' in de demonstratiebeplanting l-Y/eert. V.l.n.r. onbehantlelde bornen
die alleen met stikstof zijn bemett, bonze, u)aarrat
de plantspiegel.nzet folie is afgedekt en bonten *oorroi. d" ptonttp;iías-**"ërorrorone
zijn bespoten.
Let ter rcrgelijking op de almeting aan de boom net de erit.rust itoàa,
ioioor.

3r

Foto

5. P.'Dorskarnp'in demonttratiebeplanting lVeert. Zie uerd.er bijsehrift foto I.

I

In vier van de vijf beplantingen (Driel, Liempde, ITaardenburg
en I7eert) is in het eerste jaar de groei van de bomen, waarvao

durende

de plantspiegels met folie zijn afgedekt, beter dan van debomen
die zonder onkruidbestrijding alleen mer sriksrof (N) zijn be-

45 7o tot I007o.

mest. In het rweede groet-jaar is in alle beplantingen de groei
bij de laatstgenoemde behandeling echter dusdanig beter, dat in
beide jaren samen de resultaten met folie relatief ongunstig zijn.

Het gebruik van folie lijkq gezien de meerkosten r.o.v. de kosten van stikstofbemesting gedurende 2 jaar, op grond van onze
resultaten niet verantwoord. Een definirieve konklusie kan over
enkele jaren getrokken woÍden.
Uit de gegevens over de groei van de bomen, waaÍvan de vegetatie op de plantspiegels met dalapon en simazin of met Gramoxone bestreden is, blijkt dat het gebruik van dalapon en
simazin in Driel (gedurende 2 jaar) en in \Taardenburg (ge-

J. F, Sollie

/

durende
folie.

jaar) en het gebruik van Gramoxone in I7eert (ge-

2 jaat) ror berere resulraten leidt dan het gebruik van
De procentuele groeiverbeteringen in 2 jaar bed,ngen van

Uit de resultaten van de chemische onkruidbestrijding

kan

worden gekonkludeerd dat deze m,erhode verre re verkiezen is
boven het gebruik van folie.
De folie blijkt na 2 jaar nog in een redelijke conditie te zijn,
hoewel in alle beplantingen scheurtjes en gaten in de folie zijn
ontstaan. Vooral kweek is in staat reeds na I jaat in geringe
mate door de folie heen te groeien.
In alle beplantingen is het stikstofgehalte van her blad bij de
met stikstof bemeste bomen hoger dan bij de bomen met folieafdekking. Het kaligehalte van het blad is, uitgezonderd bij de
'Dorskamp' in Liempde en S7eerr, bij de bomen met folieafdekking hoger.

Vogels en populieren ')

Journalist

De vogelkenners, die de kop van dit artikel zien, zullen waarschijnlijk eerst hun hoofd schudden, voordar ze beginnen re

Desondanks blijven populieren vogelarm, zolang die term betrekking heeft op de broedvogelstand in de populier. Niemand

maakt zich bijvoorbeeld illusies over de broedvogelstand in
populieren, die bij wijze vafi fraaie verkeersgeleiders langs onze
wegen staan, of soms in kleine groepjes in weilanden of langs
de sloot van een boerenerf en voor een populierenbos zonder
meer behoeft men wat de broedvogelstand betreft ook geen verwachtingen te koesteren, al worden de mogelijkheden daar al

lezen. Populieren dragen nu eenmaal, nier ren onrechte het predicaat ,,vogelarm", ongeacht de soort. In een populier wil dan
nog wel eens een ekster of kraai gaan broeden en in één van de
takvorken tegen de stam een grote iijster en als een populier in
een parkachtige omgeving staat (maar dat is al veel minder
bekend), dan hangt er aan een dunnere takvork, niet tegen de
stam, nog wel eens een uitstekend verborgen nest van een

gfotef.

wielewaal.
Voor de meeste vogelkenners houdt daarmee de vogelrijkdom
van een populier op en dat is eigenlijk ook wel zo, al wil er in
slecht gesnoeide populiereÍr russen de stam en de bijna loodrecht langs de stam lopende, met veel twijgen begroeide scheuten nog wel eens graag een spowogel, een lijster, een heggemus
en dergelijke broeden en eens hebben we op zo'n plaars zelfs
het nest van een pimpelmees gevonden.

\Vie over ,,Vogels en Populieren" wil schrijven moer dan ook
niet proberen de populier als nestelboom te propageren, maar
hij moet het meer zoeken in de richting van de populier als
voedselboom, die onder bepaalde omstandigheden een betrekkeiijk grote aantrekkingskÍacht op vogels kan hebben. Die bepaalde omstandigheden kunnen zijn een aantrekkelijke onderbegroeiing in een groot vak populieren of de directe nabijheid
van grotere vakken of brede ,,singels" andere houtsoorren, die

1)

Foto's: Sollie.

wel een aantrekkelijke broedgelegenheid bieden.

