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en op ffilpopulier, veroorzaakte nagenoeg volledige kaalvreterii
aan Salix alba re Hoogezand, aan treurwilg te De Bilt en in
grienden plaatselijk in Oostelijk Flevoland.
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(Cry ptor rhynchus lapathi L. )

Van matige betekenis waren de aantastingen door dit insekt aan

Salix alba in Hoogezand en plaatselijk in Oostelijk Flevoland.
Ofschoon in juni bij Liempde de kever moeiteloos op de wilgen
kon worden gevonden, werd geen schade van enige betekenis

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plaslic boommanchetten - Hang- en steêketiketten - Labels
Tonklnstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachines

Pulverisateurs - JllÍypotB - JiÍÍy-Seven - Plasticpolten' Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten ' Kruiwagens
Kaskitten en verÍwaren - Beslrildlngsmiddelen ' enz' ênz'
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Drontedarislalr (Tuberolachnus salignus Gm.)
Deze bladluissoort, die vaak en ten onrechte ,,bloedluis" wordt
genoemd, kwam massaal in Vlaardingen op de twijgen van
jonge wilgen voor.
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Het enten van de grauwe abeel (P. canescens)

Consulentschap voor de Tuinbouw, Tilburg
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Boomkwekerii Udenhoul

De meeste zwarte populierensoorten zijn gemakkelijk te vermeerderen door middel van winterstek. Er is echter een groep
populieren die door middel van winterstekken niet is te vermeerderen en die in de praktijk vooral middels enten wordt
veÍmeerderd, namelijk de grauwe abelen.
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enten wordt tijdens de rustperiode uitgevoerd en wel als

,,enten uit de hand" of ,,handveredelen". Hierbij wordt de ent
van de betreffende kloon gezet op vooraf gerooide onderstammen, dus niet op vaststaande onderstammen. Een algemeen gebruikre onderstam is eenjarig beworteld stek van Populus alba

'Nivea'.
Vil de vergroeiing succesvol verlopen, dan verdient het aanbeveling om onderstammen te gebruiken, die niet al te sterk
zijn gegroeid, dus niet op al te zware grond en met niet te veel
kunstmest opgekweekt. Deze onderstammeo dienen in het najaar te worden gerooid.
Het is aan te bevelen onderstammen direkt op diameter te sorteren, de wortels iets in te snoeien, en daarna te kuilen. De
meest gebruikelijke dikte van de onderstam is 8-12 mm doorsnede. De gekuilde onderstammen moeten met ruigte worden
afgedekt, zodat men tijdens vorstperioden altijd kan werken.
Entmethoden
Verschillende manieren van enten worden toegePast.
Copuleren

Indien onderstam en enthout ongeveer even dik zijn wordt het
copuleren toegepast. Hierbij worden de onderstam en de ent
schuin door het merg gesneden, zodat beide delen op elkaar
passen.

Achter een li.p zetten, of lilJJer? zerten
Bij deze methode is het onbelangrijk of de onderstam dikker is
dan de ent. De onderstam wordt aan één kant dun ingesneden.
Het ondereinde van de ent wordt aan twee kanten dun aangesneden en achter de bast van de onderstam geschoven. Hierdoor is vergroeiing aan twee zijden mogelijk. Deze methode is
vooral bij het enten van Populus caÍlescens aan te bevelen, omdat de onderstam (Populus alba) vaak van binnen bruin verkleurd is. ITanneer deze entmethode wordt toegepast wordt
alleen de bast aangesneden en blijft het bruine binnenste deel
van het hout onberoerd.

Drieltoeksenten

Dit wordt bij het

enten uit de hand weinig toegePast omdat de
onderstam tijdens het enten te weinig houvast biedt. Doch bij
-Wat vergroeien beenige oefening is de methode wel te leren.
treft geeft deze methode de gunstigste resultaten. Immers hierbii
wordt het cambium langs twee kanten aangesneden en komt de
ent recht op de onderstam te staan. Bij deze methode moet de
onderstam dikker dan de ent zijn.

Enlen met d'e machine
Bulgarije een entmachine ge-

importeerd

die aldaar

op

grote schaal wordt toegepast
voor het enten van druiven.

De prijs is thans I 3.000.
(Naar veduid zal binnenkort een nieuw type op de
markt komen.) De machine
wordt electrisch aangedreven.
Verschillende maten messen
worden geleverd om bij uiteenlopende dikten van ent
en onderstam te kunnen ent.
-'..,' .'-\,
ten. llet aansnijden door de- 1'_:
ze machine geschiedt geheel
., .t.:j
anders dan bij de gebruikelijke methode van enten uit de hand. De machine Ponst een
omegavormig gedeelte uit de onderstam. De ent wordt zodanig
gesneden, dat beide delen in elkaar passen. De machine snijdt
ent en onderstam apart aan en verbindt daarna beide delen tot
één geheel. Bij het enten met deze machine is het een vereiste,
dat ent en onderstam even dik zijn. Daarop moet vooraf schetp
worden gesorteerd.

Vergelijking der entsystemen
Op de Boomteeltproeftuin te Hotst is in het voorjaar van 1972
een uitgebreide proef opgezet met een aantal soorten laanbomen
en heesters. In deze proef werden de resultaten van enten mef

de entmachine vergeleken met die van ,,enten
resultaten met grauwe abeel waren als volgt:

Van Populus

canescens

uit de hand". De

'Limbricht' werden 50 enten met

machine en 50 met de hand geënt. Slaging en groei waren:

de

10

in de praktijk waarschijnlijk nier zo lichr overgaan toc aanschaffing van deze machine. Voorlopig zal met de hand enten wel de
meest gebruikelijke methode blijven.

Behandeling na het enten

Na

l.ret enten wordt de enr op de onderstam met raffia of ongetaand entkatoen vastgebonden. Daarna wordt de entplaats met
warme enrwas afgedekt om uirdrogen re voorkomen. Er moet
op worden geler, dat ook de rop van de ent mer was wordt bedekt, omdat anders het bovenste oog niet uitloopt.
Betuaren. aan tJe entett

De enten kunnen bij open weer in een bak word,en gekuild. Bij
het invallen van de winter wordt de bak mer eenruirers en
eventueel mer riermatten afgedekt. Tijdens een vorstperiode
kunnen de enren in vochtig turfmolm in de loods worden ge-

kuild. De planren worden hierna mer plastic folie afgedekt.
De laatste jaren worden op verschillende bedrijven de enten in

bij een remperaruur van f 1o C.
voorzorg worden de planten mer TMTD tegen schimmel

een koeihuis bewaard

Uit

bestoven.

De onderstam

Het zou interessant zijn om eens proeven te nemen m€t een
andere onderstam voor onze Populus canescens. De tot nu toe

gebruikte onderstam (Populus alba 'Nivea') sterft namelijk erg
vlug af. Als de boom, b.v. om scheefwaaien te voorkomen, war

dieper geplanr moer worden, blijkt de enr al snel eigen wortels
te gaaÍ vormen, omdat de onderstam deze behandeling slechr
verdraagt. Een groot nadeel hierbij is de wortelopslag ài. durt
soms wordt gevormd. Vooral in gazons en bermstroken kan dit
problemen opleveren. Her zou daarom zeer wenselijk zijn een
andere onderstam te vinden, die een dergelijke behandeling (het
diep planten) beter doorsraat.

Het macbinaal enten.

methode van
enten

machine
hand

aantal enten

aanslagpefcentage

gemaakt

aangeslagen

50
50

4t

82

43

86

gemiddelde
scheutlengte

(m)

.86
.94

Entpre$atie

Stekken onder waternevel
De laatste jaren wordt ook wel een andere merhode gevolgd om
grauwe abeel te vermeerderen, n.l. door stekken onder waternevel 1). Toc op heden zijn de slagingspercenrages goed, maar
de groei laat de eerste jaren nog re wensen over, zodar deze
vermeerderingsmerhode geen besparing opleverr tegenover de
traditionele manier van vermeerderen.

Het aantal enten dat in een bepaaid tijdsbestek gemaakt kan
worden is afhankelijk van de entmethode en de vaardigheid van
de enter. Her enten achter een lip vergt iets meer tijd dan her
copuleren. De uurprestatie ligt dan (bij voldoende vaardigheid)
op 60 resp. 75 enten. Bij het enten mer de machine ligt de
prestatie op 225 per uur, dus driemaal zo hoog.
Betekenil aoor

d.e

plakrijk

De slagingspercentages van beide wijzen van enten (machinaal
en met de hand) waren bij de proef nauwelijks verschillend.
De lengtegroei van de scheut was iets geringer bij het machinaal geënte materiaal. Het verschil is echter van ondergeschikre
betekenis. Een voor de praktijk belangrijker verschil is, dat men
bij het enten met de machine er voor dient te zorgen, dat onderstammen en enten worden gebruikc die voor het op elkaar passen gesorteerd zijn. Zo&a men overgaat naar het gebruik van
enthout en onderstammen van een andere maat moeten de messen verwisseld worden.
Resumerend is de conclusie gerechtvaardigd, dat deze machine
voor het enten van grauwe abeel wel bruikbaar is. De voorlopige resultaten mer het machinaal enten van andere boomsooÍteo zijn echter nog niet erg bevredigend. Daarom zal men

t) Zie

ook ,,Populier" november 1968.
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