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De populierenkeuring door de NAKB

IVettelijke basis en tloel
Voor de populierenteelt werd reeds jaren geleden hec van zo'n groot belang geacht,
dat men uit kon gaan van goed, gezond en soortecht teeltmateriaal, dat keuring ervan
noodzakelijk werd geacht.
Aan deze keuring werd een wettelijke basis gegeven, laatstelijk geformuleerd bij het
Koninklijk Besluit d.d. 5 april 1967,meer bekend alshet Aansluitingsbeiluit NAKB,
waarvan art. 1 aldus luidt:

,,Het bedrijfsmatig voortbrengen, bewaren en bewerken, anders dan voor gebruik in
eigen bedrijf en het bedrijfsmatig in het verkeer brengen, verder verhandelen, invoeren, uitvoeren en ten uiwoer aanbieden, alsmede het bedrijfsmatig doen verrichten
van deze handelingen met betrekking tot teeltmateiaal van o.a. de popuiier, is slechts
toegestaan aan hem, die aangesloten is bij de Stichting Algemene Keuringsdienst
Boomkwekerijgewassen, gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen NAKB",
of vrij vertaald en in het kort gezegd: ,,bet prod'uceren en in hel aerkeer brengen
u an p opulierenteeltnzareriaal is sle ch ls Aan een N AKB- aangeslo tene to e gesra.arl',
Volgens haar Staruren stelt de NAKB zich ten doel dat er betrouwbaar teeltmateriaal
rtan o.^. de populier geproduceerd en in de handel wordt gebracht en dat dit zo
mogelijk steeds verbeterd wordt. Zij tncht dit te bereiken door eisen aan het teeltmateriaal te stellen, het te keuren aan de hand van vastgestelde keuringsnormen en
voorts door voorschriften aan de bedrijven te geven, t.a.v. de technische inrichting,
de bedrijfsvoering en administratie.
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De afdeling
Elke NAKB-aangeslotene, die zich bezig houdt met de opkweek

van populierenteeltmateriaai wordt ingedeeld

bij de Afdeling

Naaldhout- en Loofhoutgewassen. De afdeling wordt in financieel en technisch opzicht geleid door een commissie, die gekozen wordt door de aangeslotenen van de afdeling, bijgestaan
door deskundige adviseurs van instituten, proefstations e.d.
Álle genomen commissie-besluiten dienen goedgekeurd te worden door het hoofdbestuur van de NAKB. De NAKB-bestuursbesluiten zijn op hun beurt slechts geldig na goedkeuring van
de Minister van Landbouw en Visserij.

€

63€

De EEG

In

1966 heeft de Raad van de Europese Economische Gemeenschap overwegende, dat het onderzoek op het gebied van de
selecrie van bosbouwgewassen, waaronder de populier, de noodzaak van het gebruik van teeltmateriaal van genetiscb goede
kwaliteit heeft aangetoond om de opbrengst van de bossen in
belangrijke mate te doen toenemen en zo de rentabiliteit van
de grond te verbeteren, een Richtlijn betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal vastgesteld.
Deze Richtlijn t.a.v. de genetische kwaliteit van het teeltmateriaal, werd in L97l aangevuld met een Richtlijn van de Raad

betreffende de normen voor de uituend'ige kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal dat binnen de Gemeenschap in de

Íraql

Gewaarmerkte pop*lieren,

handel wordt gebracht.

De lidstaten van de EEG hebben zich verbonden het gestelde
in deze Richtlijnen te verwerken in hun nationale wetgeving op

Plantmater'iaal

bosbouwkundig gebied.
Nederland voldeed - resp. zal voldoen

NAKB

-

aan deze verplichting

bij de opstelling van de nieuwe ,,Keuringsvoorschriften

voor
vegetatief voortgekweekte Loofhoutgewassen" van de NAKB.
Deze keuringsvoorschriften en het,,Aansluitingsbesluit NAKB"
bepalen uitdrukkelijk dat onder de verplichte keuring van de
NAKB vallen: alle cultivars van de Populus, zover betreft Populus x euramericana, balsempopulieren en balsemhybriden, Populus canescens en voorts Populus 'Vereecken'.

De Keuring
Uitgangsnateri.aal

Een populierenkloon kan in Nededand worden toegelaten als
uitgangsmateriaal, indien deze wegens zijn kwaliteit geschikt
lijkt voor vermeerdering en geen ongunstige eigenschappen vertoont met het oog op de houtproduktie.
De toelating wordt door de NAKB verricht, waarbij nauw samengewerkt wordt met het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" te \Tageningen. Voorgeschreven is dat de NAKB een
lijst zal opstelien van in Nededand toegelaten populierenklonen;
in de praktijk zal dit uitgewerkt worden in het opstellen van
een lijst van klonen, waarvarL de teelt in Nederland, wegens
hun ongunstige eigenschappen verboden is, daar deze lijst veel
beperkter za\ zijn.
Moerplm.ten

Planten van de populier kunnen als moerplanten door de
NAKB worden goedgekeurd, wanneer zij deel uitmaken van
een moerbed, dat aangelegd is met plantmateriaal, gekweekt

uit

door de NAKB gecenificeerd ent- of stekhout, afkomstig van
een toegelaten kloon.

De moerplanten worden slechts goedgekeurd, wanneer ze Í^secht, raszuiver en vrij van ,,ernstige" populierenziekten zijn.
Het moerbed kan zowel op een NAKB-vermeerderingstuin als
op het bedrijf van een aangeslotene liggen.

De door de NAKB erkende moerbedden leveren ,,origineel"
stekhout; ze worden jaadijks opnieuw gekeurd.

Populieren, opgekweekt als teeltmateriaal, kunnen door de
slechts goedgekeurd worden, wanneer deze

in

Neder-

land gegroeid zijn uit ,,origineel" stek, rechtstreeks afkomstig
van een door de NAKB goedgekeurde moerplant. Voor zover
de moerplanten niet op eigen bedrijf staan, dient het stek altijd
op een NAKB-certificaat onwangen te zijn.
I(/anneer het goedgekeurde moerbed wel op het eigen bedrijf
gelegen is, dient de aangeslotene de NAKB tijdig te berichten
wanneer hij van plan is stek te snijden, opdat deze bezigheid
onder NÁKB-toezicht kan gebeuren.
Tenslotte is het nog mogelijk populieren te kweken uit ge'importeerd stek. Hiervoor geldt dat geïmporteerd populierenstek
begeleid moet zijn door een officieel certificaat van een andere
Lidstaat of een gelijkwaardig certificaat uit een derde land,
steeds ten genoegen van de

NAKB.

Velàkeu,ing
Elke aangeslotene die populieren kweekt is verplicht dit materiaal tijdig aan de NAKB door middel van een ingevuld veldkeuringsformulier ter keuring aan te bieden. Aan de hand van
deze gegevens en de certificaten wordt de herkomst van het ge-

bruikte stek nagegaan.
Teneinde zoveel mogelijk vergissingen uit te sluiten en de keuring zo efficiënt mogelijk uit te voeren, heeft de NAKB voorgeschreven, dat het stek van de onderscheidene klonen - ook
wanneer dit van een erkend moerbed op het eigen bedrijf afkomstig is - aan de kopeinden in een bepaalde kleur geverfd
moet zijn, bijv. P. 'Zeeland'- wit, P. 'Dorskamp' - groen, etc.
Dit voorschrift maakt een snelle en doelreffende inspectie op
soortechtheid en rasvermenging direct na het uitplanten moge-

lijk.

Gedurende het groeiseizoen worden de populieren te velde
meerdere malen gekeurd op soortechtheid, vermenging, goede
onrwikkeling en gezondheid, waarbij speciaal gelet wordt op
het voorkomen van schorsbrand en mozaiekvirus. Zíeke bomen
worden gebroken, terwijl partijen die meer dan 5 % door
schorsbrand resp. meer dan 15 /6 dm mozaiekvirus zijn aangetast, in hun geheel worden afgekzurd.
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Partijkeuring

Na de veldkeuringen volgt in het najaat de partijkeuring, waarbij speciaal op de ontwikkeling en de uitedijke kwaliteit van
het gewas wordt gelet.
De NAKB kent ook op dit gebied voorschriften, die zoals gezegd, vó6r I iuli 1973 aan de EEG-Richtlijn voor uitwendige
kwaliteit aangepasr moeten worden.
De nog geldende huidige voorschriften bepalen dat l-jarige
populieren slechts goedgekeurd kunnen worden in kwaliteit
,,nomaal", wanneer de stam een goede lengte/dikte-verhouding
vertoont en deze bij een lengte van 1-1,5 meter gemeren op
25 cm van de grond, tenminste een diameter van 10 mm heefr.
Is de stam langer dan 1,5 meter, dan moet de diameter tenminste 14 mm bedragen. De plant moet praktisch vrij zijn van
elke beschadiging en met in achtneming van de kloon goed beworteld zijn.
De minimum eisen voor meerjarige populieren zijn: in het algemeen een goede lengte,/dikte-verhouding van de stam. Gemeten
op 1 meter van de grond moet bij een lengte tot 3 meter de
omtrek tenminste 6 cm bedragen, bij een lengte rot 4 merer
8 cm en daar boven 10 cm. Afhankelijk van de aard van de
kloon moeten de stammen zo recht mogelijk en de beworteling
zo goed mogelijk zijn. Beschadigingen mogen praktisch niet
voorkomen.
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fnleiiling
1958 werd een inventarisatie van espen in Noord-Nededand
gemaakt. De aanleiding voor deze inventarisatie was het uitgebreide kruisingsprogramma russen de verschillende soorren van
de groep ,,Leuce" of witte populieren dat ten behoeve van het
veredelingswerk aan het Bosbouwproefstation werd uitgevoerd.
Het betrof de volgende sooften en herkomsten:

VÍaarmerking en certificering
Alleen door de NAKB goedgekeurd teeltmateriaal mag in her
verkeer en in de handel worden gebracht. Ten teken van goedkeuring wordt het stek van een certificaar voorzien, terwijl het
plantmateriaal gewaarmerkt wordt met eeo genummerde plombe, waarop de naam van de kloon staat. Bij klachten over leveranties maakt de nummering van de plombes het de NAKB
mogelijk n te gaai op welk bedrijf de betreffende partij gekweekt is, omdat door de NAKB geadministreerd wordt aan
welke bedrijven de plombes zijn afgegeven. De plombe is voorzien van een blauw strookje. De verwijdering hiervan geeft aan,
dat de betreffende plant in kwaliteit ,,B" is gekeurd.
Stekken worden in bossen van ten hoogste 50 stuks gecertificeerd, eenjarige populieren worden in bossen van maximaal 20
stuks gewaarmerkq terwijl meerjarige populieren stuk voor sruk
van een plombe moeten zijn voorzien.

doorverhandeling dienen de oorspronkelijke NAKB-docu-

menten de partij steeds te begeleiden.

Vermeerderingstuin
Door het stellen van voorschriften en eisen en door het erop
toezien dat deze nageleefd worden, hoopt de NAKB er aan mee
te werken dat er een regelmatig aanbod is van populierenteeltmateriaal dat aan de hoogste eisen voldoet.
De NAKB keurt niet alleen, maar tracht ook door het ter beschikking stellen van goed en soortecht stek, de produktie van

te bevorderen. Hiervoor exploiteert de
NAKB op haar vermeerderingstuin in Oostelijk Flevoland een
populierenmoerhoek van -f t ha. In deze moerhoek worden
goed teeltmateriaal

ook nieuwe door het Bosbouwproefstation geproduceerde klonen gevonden, waalaÍt de

NAKB de eerste vermeefdering voor

uitgifte aan de praktijk op zich genomen heeft.

Op het Bosbouwproefstation was een omvangrijke collectie aanwezig. Het aantal exemplaren van de in Nederland voorkomende soorten, die voor het veredelingswerk gebruikt werden, was

niet representatief voor de hier aanwezige espen en grauwe
abelen. Het resultaat van de kruisingen was dat alle gebruikte
Nederlandse ouderbomen van esp nakomelingen gaven die wat
betreft groei en vorm achterbleven bij die waarbij met Populus
tremuloides gewerkt was of met espen van Poolse herkornst

(10).

Europa:

Populus tremula
(esp of ratelpopulierr)

Uit Nederland, Polen,

Populus alba

Uit Italië, Spanje,

(witte abeel)

Zweden
Oostenrijk

Populus canescens

Uit

(grauwe abeel)

Oostenrijk

Denemarken, Nederland,

Ámerika:
Populus tremuloides
Populus grandidentata
Populus

planmfstand hij moet gebruiken, om populieren te kweken, die
aan de normen t.a.v. de uiterlijke kwaliteit voldoen.

Espen in Nederland

In

Ázië:

Eike populierenkweker, die zijn grond kent, zal weten welke

Bij
hoogte (m)

m1n.

6-8

Voor kwaliteit ,,8" zijn de voorschriften q/at soepeler.
De onlangs gepubliceerde EEG-normen zijt wat gedetailleerder,
zoals uit bijgaand overzicht blijkt.

davidiana

Uit USA en Canada
Uit USA en Canada
Uit

Japan

De Ámerikaanse herkomsten waren afkomstig van veredelingsinstituten, terwijl het materiaal van de Poolse espen afkomstig
was van twee excellente herkomsten die door de Vereenigde
Hollandsche Lucifers Industrie waren geïmporteerd en in de
buurt van Best waren uitgeplant in het eind van de dertiger
jaren.

Het Nederlandse espenmateriaal was beslist niet geselecteerd na
vergelijking van een groor aantal goed groeiende bomen; men
had via een oproep aan de bosbouwers materiaal bijeengebracht.
Daar de esp zeer zelden als volwassen boom in het bos wordt
aangetroffen was de respons van de bosbouw zeer gering. Ook
bij de kwekers en telers van bosbomen was de belangstelling

