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lnstanties in Nederland die zich met de teelt en andere Íacetten van populier en wilg bezighouden

Staatsbosbeheer

In het artikel op pag. 24 van dit tijdschrift zijn reeds het doel
en de werkwijze van de Nationale Populieren Commissie uit'
voerig beschreven.
Een aantal instanties (zowel die welke officieel vertegenwoordigd zijn in de NPC als andere) en van het werk dat zij doen
met betrekking tot populier en wilg zijn:

Het lutituu, aou Bosbouukund'ig Onàerzoek (IBO) van

de

Landbouwhogeschool te \Tageningen doet onderzoek op het
gebied van de taxonomie, de morfologie, o.m. ten behoeve van
identificatie en beschrijving van soorten en rassen van populier
en wilg. Voorts wordt vergelijkend onderzoek verricht naar de
groei van een aantal buitenlandse rassen van populier.
be Silchting Bosbouaproefstation ,,De Dorschkam,p" te \Vageningen vericht velerlei onderzoek op het gebied van de teelt
en àe veredeling van populier en in mindere mate van wilg.
De hoofdafdeling Houtteelt zoekt naar de relaties tussen cul-

tuurmethden, groeiplaats en groei van populieren door o.a.
groeionderzoek van diverse cultivars op uiteenlopende- groei-

pluutsen. In dit verband kunnen worden genoemd: onderzoek
Áaar de teelt van optimaal plantsoen, aanlegmethodieken en behandelingseffect (bemesting, onkruidbestrijding, snoei etc.).

De hoofdafdeling Veredeling maakt nieuwe cultivars door gecontroleerde kruisingen van diverse populieresoorten, die op

weerstand tegen ziekten en jeugdgroei worden geselecteerd.
Ook buitenlandse klonen worden beootdeeld op deze eigenschappen. Sedert de aatrvafig van dit werk in 1948 werden
tregà.ttien kuce, Áigeiros en Tacamahaca klonen voor uitgifte
in de praktijk vrijgegeven, w^atyar' acht uit zaad werden gekweeki en drie uit ,,wilde" in Nederland inheemse bomen werden geselecteerd. Ten deie zijn deze vooral van belang voor de
landschapsbouw.

Door dJ hoofdafdeling Bosbescherming wordt onderzoek verricht naar bacterie- en schimmelziekten bij Populus en Salix.
O.m. de populierekanker en de watermerkziekte van de wilg
zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Ook de invloed van vreterij van de satijnvlinder (Leucoma salicis) op de groei van
populier is een punt van onderzoek.
be afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek verricht opbrengsten inhoudsonderzoek. De invloed van de standruimte wordt
hierbij betrokken (voor populieren) doot plantwijdte en dun-

Les activités des instances aux Pays Bas dans le domaine

du peuplier et du saule
Résumé

Dans l'article ,,La Commission Nationale Néerlandaise de Peuplier" de M. van der Meiden, les activités de cette Commission
et de ses groupes de travail ont été déjà résumées.
Les autres instances aux Pays Bas, déployant des activités dans
le domaine du peuplier et du saule, sont les suivants:
L'Institut de Recherches Forestières, subdivision de l'Université
Agronomique à \Tageningen (Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek) fait des études taxonomiques et morphologiques et
des essais comparatifs sur la croissance de cultivars étrangers.

Le Station de Recherches Forestières à Vageningen (Stichting
Bosbouwproefstation) fait des recherches sur les méthodes de
populiculture et sur I'aspect génétique du peuplier et du saule.
Depuis 1948 déjà dix-neuf nouveaux clones étaient introduits.
Le Station s'occupe aussi des investigations phytopathologiques
et entomologiques. Une des divisions fait des recherches d'éclaircie et d'espacement.
Le Service Général Néerlandais de Contróle des Produits de
Pépinière (Nededandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen) à La Haye fait Ia contróle des jeuns plants
et distribue le matériel original aux pépiniéristes. Avant la
commercialisation les jeuns plants approuvés (sains, d'espèce
authentique et de bon qualité) sont pourvus d'un plomb.
Le Service de la Protection des Végétaux à Wageningen (Plantenziektekundige Dienst) fait des recherches concernant la lutte
contre les maladies et contróle I'usage des produits chimiques.
L'Institut du Bois TNO à Delft (Houtinstituut TNO) s'occupe
des recherches technologiques.
Chez l'Institut de Recherches Economiques dans l'Agriculture à
La Haye (Landbouw-Economisch Instituut) on fait des investigations sur I'utilisation du bois de peuplier dans les diverses
branches de I'industrie.
L'Institut National pour la Conservation de la Nature et de ses
Ressources à Arnhem et à Leersum (Rijksirxtituut voor Natuurbeheer) s'a chargé des études incidentelles aux dégàts, causés

ij'

par des insectes et de gibier.
La Fondation de Bois Industriel de l'Industrie Papetière Néerlandaise à \Tageningen (Stichting Industrie-Hout) s'occupe de
stimuler la plantation des peupliers par subvention, inÍormation
et acrivation des cultivateurs de peuplier.

geuarten (NAKB) te 's-Gravenhage is sedert 1943 als semioverheidslichaam officieel belast met de keuring van het han-

L'Administration Forestière Néerlandaise (Staatsbosbeheer) donne des avis aux propriétaires forestiers privés et subventionne

ningsproeven.
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dels- en teeltmateriaal op soortechtheid, gezondheid en kwaliteit.
In dit verband verzorgt deze dienst de distributie aan de handel

van origineel uitgangsmateriaal van (nieuwe) klonen van poPulier en wilg. De moerstoven in de kwekerijen van de NAKB
en de moerstoven bij de handelskvrekers wotden onder controle
gehouden, waarbij ook gelet wordt op gezondheid (o.a. op virusziekten).

Het doot de kweker gekweekte plantsoen wordt telkenjarc

na

de veldkeuring (in de zomer) van een NAKB plombe voorzien
in het najaar. Deze plombe garandeert soortechtheid en gezond-

heid, terwijl de klasse van (uitedijke) kwaliteit

veaux polders, faisanr beaucoup d'usage de peuplier et de saule.

Le périodique ,,Populiet" (Peuplier) donne des renseignements
concernant la culture de peuplier et de saule dans la meilleure
acception du mot.
Finalement, en Limburg et en Brabant il y as des unions donnant de l'information (et des avis) à ses membres.

aangegeven

wordt aan de hand van partijkeuringen vóór de aflevering.
De Pkntenziektenkunlige Diensr (PD) te \Tageningen doet onderzoek naar ziekten en de wijze van bestrijding. Voorts houdt
de PD controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen' Deze
dienst helpt particulieren bij het onderkennen van ziekten en
geeft adviezen voor de besuijding.

le reboisement et le boisement des terres agricoles.

Le Service d'Etat pour l'Aménagement des Polders de I'IJsselmeer à Lelystad (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) est
chargé de la création et de I'entretien des forêts dans les nou-

Houttechnologisch onderzoek wordt door het Hoatinstitual
ZNO te Delft verricht, veelal op voorstel en met enige financiële steun van de Nationale Populieren Commissie (NPC).
IJet L*nà.boaw-Economiscb lnstituut (LEI) te's-Gravenhage
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doet onderzoek naar het gebruik van populierehout in de verschillende takken van industrie.
IJet Rijksinstituttt r)oor Natuurbeheer (RIN) te Arnhem/Leersum doet incidenteel onderzoek bijv. naar schade bij populieren
veroorzaakt door insekten en wild.
De Stichting lndustrie-Hout (SIH) te \Tageningen, gesticht en
gefinancierd door de papierindustrie, stimuleert de verhoging
van de houtproduktie, zowel op beleidsvlak als via voodichting,
o.a. door demonstratieterreinen aan te leggen en boseigenaren
goed eenjarig plantsoen gratis ter beschikking te stellen voor

Í'; t,

hun bebossingen.
IJet Staatsbosbebeer (SBB) te Utrecht, dat buiten de lJsselmeerpolders weinig eigen populierebos bezit, adviseert de boseigenaren bij de aanleg en het onderhoud van bossen en rij- en
grensbeplantingen. Zowel bebossingen van landbouwgronden
als herbebossingen van kapvlakten worden door het Staatsbosbeheer gesubsidieerd.

De Rijksd'ienrt loor

d.e Uselmeerpold.ers (RIJP) zorgr o.m.
voor de aanleg van beplantingen en bossen in zijn gebied, waarbij vooral de populier een belangrijke rol speelr. Deze dienst
kweekt het grootste deel van het benodigde plantmateriaal v.an
populieren in eigen kwekerij. Problemen die typisch zijn voor
dit gebied worden in onderzoek genomen door de RIJP veelal
in samenwerking met het Bosbouwproefstation.
Het blad. ,,Populiey''geeft voorlichting over populieren en wilgen en richt zich in de eerste plaats tor de particuliere grondeigenaat. Het blad verschijnt minstens viermaal Der laar en kan,
dank ztj bijdragen van de Nationale Populieren Commissie en

de Stichting Industrie-Hout, een zeer lage abonnementsprijs
handhaven.

Tot slot kan hier vermeld worden dat in Limburg

een kleine en

in Noord-Brabant een gÍotere populierenvereniging bestaan, die
trachten door excursies, voordrachten, demonstraties e.d. de populiereteelt onder haar leden zo goed en economisch mogelijk
te laten plaats vinden.
Met plombes gewaatmerkte populieren.
Certified. poPlars.
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Foto: Bosbouwproefstation

Authorities in the Netherlands engaged in the cultivation and other aspects oÍ poplar and willow

Siate FoÍest Service

In the article on page 25 a detailed description is given of the
aims and work methods of the Netherlands National Poplar
Commission (NPC).

Á number of authorities (not only those officially represented
in the NPC but others as well) are listed below, stating their
work they do in connection with poplar and willow.
The "In$ituut uoor Bosbouukundig Onderzoek - lBO" (Institute for Forestry Research at \íageningen) belonging to the
Agricultural University does research on raxonomy and mor-

phology for such purposes as the classification and description

of

species and varieties

of poplar and willow. Moreover,

a

number of poplar varieties from abroad are studied.
The " Sticbting Bot b o uwpro e|s tation " D e D orc cb kamp" (Forest
Research Station "De Dorschkamp") at \Tageningen carries out
various research concerning cultivation and improvement of
poplar and, to a smaller extent, of willow. The Silviculture
Division studies relationships berween cultivation merhods, site
and growth of poplars comparing for instance the growth of
various cultivars on different sites. These studies include raising
techniques of planting stock of high quality, afforestation
methods and effects of different trearmenrs (fertilization, weed
control, pruning etc.). The Breeding Division produces new

clones by controlled cÍosses of various poplar species. These
clones are selected for their resistance to diseases and juvenile
growth. Foreign clones are also evaluated as to these properties.
Since this work started in 1948, 1! Leuce, Aigeiros and Tacamahaca clones were released to practice, eight of which were
cultivated from seed and three selected from trees indigenous
to the Netherlands and growing wild there. Some of these are
of great importance for landscaping. The Forest Protection
Division carries out research on bacterial and fungal diseases of
Populus and Salix; poplar canker and watermark disease of the
willow are important subjects in this context; as well as, the
influence of defoliation by the satinmoth (Leucoma salicis) on
the growth of poplar.
The Section on growth and yield research examines growth and
yield. The influence of growing space is studied in spacing and

thinning experiments.
Tlne " N e d' erhnd's e Al g enz e n e K eur in g s d.ien r, ! o o r B o o m k u e k e rijgeutatsen - NAKB" (Netherlands General Inspection Service

for ïToody Plants) in The Hague, a semi-government institution, has since 1943 been the "designated authority" responsible

for the inspection of commercial and reproductive material as
to its health and quality and being true to cultivar. The In-

