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I 55;- - ï 65,-

c.

40 cm en op

\Terkgroep heeft zich gericht op de prijs die goed geteeld
populierenhout op de markt ten tijde van de berekeningen oPbracht. Zij heeft hierover destijds uitgebreid inlichtingen in-

diameter van 40-49 cm, kwaliteitsklasse B, I 58,- per ms op
stam vermeldt. Nogmaals zij opgemerkt dat de \Terkgroep zijn
berekeningen gebaseerd heeft op beplantingen die optimaal behandeld worden, zodat de prijzen boven de gemiddelde populierehoutprijs in Nederland zullen moeten liggen.
Een ieder echter die het met de prijs, door de \Terkgroep enkele

De boutprijs
Prof. Becking verwijt de \Terkgroep de houtprijs op I 60,per ms te hebben vastgesteld ,,omdat het om goed aangelegde
en zich niet op de markrprijs
en behandelde opstanden g
^t"
is op niets gebaseerd. De
re hebben gericht. Deze opmerking

gev/onnen.

Het is de I7erkgroep overigens een raadsel hoe prof. Becking
ror een gemiddelde houqprijs van

I

41,88 (voor populierehout

uit beplantingen zonder els) komt. }Itj zegt de prijs te hebben
gebaseerd op een publikatie van Gerritsen, die volgens hem
(tabel 5) Í 40,- tot f 65,- voor populierehout met een diameter van 30 - r0 cm vermeldt. Prof. Becking heeft echter de
cijfers van Gerritsen niet volledig verrneld. Deze heeft namelijk
ook meegedeeld dat voor lucifers- en fineerhout met diameter

lr.

P. J.

Taconis

/

hij

als gemiddelde

op stam wordt betaald, terwijl
prijs voor 1968 voor populierehout met een

jaren geleden als uitgangspunt voor haar berekeningen genomen,

niet eens is, kan een bepaald bedrag in mindering brengen op
de berekende resultaten, zoals de \Terkgroep ook heeft aangegeven op pag. I2/I3 vanhaar rapport.

13. Op grond

van het bovenstaande moet de 'Werkgroep tot

zijn spijt konstateren dat prof. Becking op grond van onvoldoende en onjuiste gegevens konklusies heeft getrokken over de bedrijfsresultaten van populierenbeplantingen, welke ver buiten
de realiteit zijn gelegen.

De bestrijding van enkele bladziekten bii populieren

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen

Bij populieren komen enkeie door schimmels veroorzaakte bladziekten voor die voortijdige bladval kunnen veroorzaken nl. de
bobbelziekte (Taphrina populina), de bladvlekkenziekte (Marssonina-soorten) en de roestziekte (Melampsora-soorten).
\Tanneer de door de laatste twee schimmels veroorzaakte, voordjdige bladval een paar jaat achtereen optreedt verzwakken de
bomen zodanig, dat zij veel gevoeliger zijn voor andere ongunstige omstandigheden bijv. vorst en schorsbrand.

De verschijnselen van de bobbelziekte zijn in het voorjaar
zichtbaar. Op de onderkant van de bladeren van bijv. 'Gelrica'
of Italiaanse populier kunnen in mei oranjekleurige sporehoopjes
worden gevonden; ten onrechte wordt deze aantasting voor een
,,vfoege Íoestaantasting" versleten. Het meest karakteristieke
beeld is de naar boven gerichte blaasvormige opzwelling van
het aangetaste bladweefsel (zie afb. l).
Een bestrijding van deze aantasting is niet nodig omdat de
voortijdige bladval slechts in beperkte mate optreedt.

Afb. 1. Popaliereblaà ntet bobbelziehte (Taphrina populina).

Aantas-

De eerste verschijaselen van de bladvlekkenziekte kunnen in
het zuiden van het land reeds in mei worden waargenomen in
de vorm van
stippen of bruin-zwarte vlekken. Zij kunnen
^Íafie
toenemen zodat ze ineenvloeien (zie afb. 2).
snel in omvang
De uitbreiding van de ziekte wordt door de weersomstandigheden bepaald. Tengevolge van de droge perioden die in dit. jaar
ror nu roe zijn geweest, heeft geen of nauwelijks uitbreiding
plaats gehad. De bladval, voorafgegaan door een geelverkleuring
van de aangetaste bladeren begint bij de onderste bladeren en
gaat geleidelijk naar boven toe.
Niet alle rassen zijn even gevoelig voor deze aantasting.

,,\7einig" gevoelig ztjn bijv.:'Androscoggin','Dorskamp','Fle-

vo','Geneva','Oxford','Robusta'

en'Zeeland';
,,Matig" gevoelig zijn bíjv.:'Gelrica','}Jafi.f','Heidemij',
,,Zeer" gevoelig zijn

Af

bijv.:

'Lóns','Serotina' en'Vereecken';
Italiaanse populier, 'I2I4','Marilandica' en'Regenerata'.

b. 2. Popaliereblader€n rne, Marssoninatlekken.

tin gspleh.ken naar d.e boaenÈanr op geztt, ollen.

á
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tX/ inds cberm aan'V ereecken'.
Recbter ged.eelte onbebandeld; bladtal aeroorzaakt door

Marssonina,
Linker ged.eelte
6 mei.

6x

bebandeld.: eerste behand,eling op

Foto: P.D.

De eerste roesrvlekken worden pas in juli/augustus gevonden.
Deze schimmel heeft een tussenwaard voor zijn ontwikkeling
nodig nl. Iariks of ui. De vlekken zijn aanvankelijk licht verkleurd; later worden zij donkerder, waarbij aan de onderzijde
van de vlekken zomersporen verschijnen. Deze zijn eerst geel
gekleurd, later oranje. De aantasting begint over het algemeen
bij de onderste bladeren om geleidelijk verder door te Baan.
Niet alle rassen zijn even gevoelig voor deze aantasting.
,,$7einig" gevoelig zijn bijv.: 'Androscoggin', 'Dorskamp', 'Flevo', 'Geneva','1274' en 'Oxford';
gevoelig
zijn
Italiaanse populier, 'Gelrica',
bijv.:
,,Matíg"

'Hafif','Lóns','Marilandica'

bljv.:

en

'Regenerata';

'Heidemij', 'Robusta', 'Serotina',
'Vereecken' en'Zeeland'.
Met diverse middelen of combinaties van middelen zijn goede
resultaten verkregen tegen de bladvlekkenziekte (zie afb. 3) en
de roestziekte op boomkwekerijpercelen en windschermen.
Tot nu toe zijn volgens de Bestrijdingsmiddelenwet toegelaten
voor de bestrijding van de bladvlekkenziekte (Marssonina):
captan 0,I57a, dithianon 0,I/6, mancozeb 0,3/o, zineb 0,37o
en een fabrieksmengsel zineb f maneb 0,3%o
0,3570
(AAstimulan).
,,Zeer" gevoelig zíjn

Voor de bestrijding van de roestziekte (Melampsora) zijn toegelaten: zineb 0,3/o en een fabrieksmengsel zineb f maneb
0,3o/o
0,35% (A{stimulan). Indien deze middelen niet worden verspo,ten
maar worden verneveld in een tien- of zevenvoudige concentratie dient voor de te behandelen oppervlakte
dezelfde hoeveelheid van het toe te passen besrijdingsmiddel
te worden gebruikt als wanneer zou worden gespoten.
Tegen de bladvlekkenziekte kan de bestrijding beginnen zodra
het desbetreffende radiobericht (voor het midden en het zuiden
van het land op 1 en 2 mei 1970) wordt omgeroepen. Ztj kan
ook beginnen, zodÍa de eerste aantastingsverschijnselen zijn
waargenomen. Om goede resuitaten te bereiken dienen de
behandelingen om de 72-14 dagen te worden herhaald tor ca
half september wanneer het min of meer regenachtig weer is.
Tijdens langdurige perioden van droogte, zoals wij ze dir jaat
tot nu toe hebben gehad, kunnen de behandelingen achrerwege
blijven.
Voor de roestbesffijding geldt eveneens dat de besrijding moet
beginnen zodra de eerste roeswlekken zijn waargenomen.

De behandelingen (eveneens om de 12-14

dagen, wanneer de

weersomstandigheden daartoe aanleiding geven: regen, langdurige mist) dienen ook ror ca half. september te worden uitgevoerd.

MEDEDELINGEN
BRÁBANTSE POPULIEREN VERENIGING

Op 5 juni 1970 maakte de Brabantse Populieren Vereniging
een geslaagde excursie.

Des morgens werd een bezoek gebracht aan de N.V. Papierfabriek ,,De Hoop" te Eerbeek, waar de heer T. J. Bos, directeur

van het bedrijf, het gezelschap onwing. Na zijn interessante

uiteenzening volgde een rondgang door het uitgebreide bedrijf,

waar volgens het semi-chemical procédé pulp gemaakt wordt
voor de kartonfabrikage. De huidige capaciteit bedraagt ongeveer 40.000 ton inlands loofhout, welke hoeveelheid men denkt
uit te breiden tot 80.000 ton per jaat. Een niet re verwaarlozen
deel van dit hout bestaat uit populierenhout. Interessant was
ook de bezichtiging van de geïntegreerde fabrikage van kartonnen dozen.
Na een koffietafel in ,,De Gouden Karper" te Hummelq werd
een excursie gemaakt naar de pooulierenbeplantingen op ter-

reinen van Kasteel Flummelo, onder leiding van de heer Emmer,
beheerder van het landgoed voor de Koninklijke Nededandsche
Heidemaatschappij. Het dunningsvraagstuk van dichte beplantingen kwam hier aan de orde in een recenr gedunde, voorspoedig gegroeide opstand van'I 214' en in een beplanting van de
Baakse I7itte ('Gelrica'). De conclusie was dat de uirkomsten
van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied veel twijfel uit
de weg zal kunnen ruimen.
Hierna was ir. G. \7. Mulder van het Staats osbeheer te Árnhem
zo vriendelijk ons rond te leiden op het landgoed ,,Slangenburg".
De heer H. I7. Kolster van de Stichting Industrie-Hout zorgde
voor een deskundige en interessante uitleg tijdens een bezoek
aan de demonstratiebeplanting van deze Stichting op dit landgoed. Daar konden in het populetum enkele bijzonder goede,
voor ons land nieuwe klonen bezichtigd worden.
Na het diner in het ,,\7apen van Elst" te Elst werd de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden.

