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Aad.muis (Microtus agrestis L.)
De aardmuis is nauw verwant aan de veldmuis. Ook bij de aardmuis kunnen met driejaarlijkse perioden plaagjaren optreden.
Het schadebeeld is praktisch identiek aat dat van de veldmuis.
Het komt dan ook vaak voor dat de veldmuis de schuld krijgt
als de schade is veroorzaakt door de aardmuis.
$7el zijn er enige verschillen in biotoopeisen van veldmuis en
aardmuis. De veldmuis geeft de voorkeur aan een droog steppeachtig gebied, terwijl de aardmuis meer een vochrig milieu prefereert. Beide vragen een ruige bodemvegetatie, maar voor de
aardmuis moet die vegetatie wat hoger zijn.
Resumerend kunnen wij srellen, dat de schade door kleine
knaagdieren, die we aan populieren kunnen verwachten sterk
afhankelijk zal zijn van de omstandigheden, die wij kreëren.
\7ordt aan de soortspecifieke biotoopeisen van een van de genoemde knaagdiersoorten voldaan, dan kunnen wij schade verwachten.

De intensiteit van de schade is gekorreleerd met het meer of
minder geschikt zijn,van het biotoop voor een bepaalde soort.

P.M.

Voor bestrijdingsadviezen kan men zich wenden tot de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte, Geertjesweg 15 te \Vageningen, telefoon 08370-19001.
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Tien nieuwe populiererassen in België
(Bull. Soc. Roy. For. de Belgique-80-3)

Onder de titel ,,4 propos des nouvelles variétés de peupliers

inscrites au contróle varietal" geven de Graaf d'Oultremont en
ir. V. Steenackers, resp. Voorzitter en vice-Voorzitter van de
Nationale Populieren Cie in België een overzicht van de huidige
populiererassen in hun land.
'60
was
7o van alle jaarlijks in België geplante
'Robusta'
populieren
en 15 %o 'Harff'. Terecht merken de schrijvers op, dat dit een bijzonder riskante toestand opleverde. Op

Tot voor kort

grond hiervan heeft de Belgische Populieren Cie dan ook de
Minister van Landbouw in België voorgesteld een serie populiererassen in de officiële lijst op re nemen.
Bij ministerieel besluit var' 2l april 1972 is deze nieuwe lijst
gepubliceerd.

Naast een aantal ook bij ons bekende oudere rassen, die niet
alle even bruikbaar zijn gebleken, is een elftal nieuwe rassen in
het verkeer gekomen, waanta,Ít er tien voor Nederland geheel
nieuw zijn. Deze nieuwe rassen zijn geselekteerd door het Instituut voor Populierenveredeling te Geraardsbergen, dat deel uitmaakt van het lucifersconcern ,,IJnion Allumettière". Het gaat
hier om geselekteerde rassen, waarvan de eigenschappen reeds
in proeven zijn bestudeerd.
De rassen 'Unal' 1 /m 6 zrjn euramerikanen, IJnal 7 en I zijn
hybriden van P. trichocarpa en P. deltoides (vergelijkbaar in
eigenschappen met onze nieuwe rassen 'Rap', 'Donk'en 'Barn');
Unal 9 en 10 zijn zuivere P. trichocarpa en de elfde is de ook
bij ons reeds tot de handel toegelaten'Fritzi Pauley'.
De euramerikanen hebben Belgische P. nigra bomen ror vader.
Deze werden gevonden in de Dendervallei.
Al deze 6 euramerikaanse rassen hebben volledig weerstand
tegen roest en een slechts zeer geringe gevoeligheid voor Marssonina, terwijl ze ook een goede weerstand tegen bakteriekanker
bezitten.
De 3 P. trichocarpa rassen zijn slechts weinig gevoelig voor

roest, hebben een zeer hoge weerstand tegen Marssonina en
kanker. Het ras 'Unal 9' is in Nederland reeds een aantal jaren
beproefd in vergelijkende toetsproeven van het Bosbouwproefstation en de ervaringen met dit ras bevestigen de Belgische
mededelingen.
Van 'Fritzi Pauley' valt op te merken, dat dit ras bij ons veel
last heeft van windbreuk. Zijn andere eigenschappen zijn zeer

goed maar naaÍ onze mening is de aanplant van 'Fritzi Pauley'
niet zonder risiko.

De hybriden van P. uichocarpa x P. deltoides 'Unal 7'

en

'Unal 8' kenmerken zich, evenals hun Nederlandse ,,soorrgenoten" zoals 'Rap', 'Donk' en 'Barn' door zeer snelle groei. Ook
van deze klonen is de weerstand tegen de verschillende ziekten
uitstekend.
Deze nieuwe rassen zijn geplaatst in de kategorie: Nader te bestuderen rassen (Variétés en observation). Bij ons worden deze
nieuwe rassen geplaatsr in de z.g. kategorie X (experimentele
rassen). In beide gevallen is de bedoeling dezelfde: nieuwe rassen dienen eerst hun waarde te bewijzen alvorens ze definitief
tot de keuring worden toegelaten.
Voor Nederland is de uitgifte van 10 van deze nieuwe Belgische
rassen - Fritzi Pauley is hier al - van grote betekenis. De overeenkomst tussen het klimaat van N7. België en grote delen van

Nederland wettigt de verwachting, dat wat in België goed gedijt dit ook in Nederland zal doen. De uitstekende naam van
het Belgisch Veredelingsinstituut in Geraardsbergen waarmee
het Bosbouwproefstation in \Tageningen reeds zoveel jaren
nauwe betrekkingen onderhoudt, sraar er borg voor, dar bij de
selektie van deze rassen de hoogste eisen zijn gesteld. \Vij hopen dat zeer binnenkort deze Belgische rassen ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar zullen zijn.
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