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d.emonstratiebeplanting'tVeert'. V.l.n.r.: Onbebandelde bomen, bonen ratwn/ltn d.e plantspiegeh met folie
met Gramoxone zijn bespoten. De lsoogtegroei in de eerste tuee jaar bed.roeg resp. 16i cm,
en 339 cm. Let ter oergelijking op d.e afmeting van d.e bomen met ernddtt staande jalons.
Groei aan P.'Dorskamp' in

zijn algedeht en bomen

d.e

u'd4radn d.e planxpiegels

genoemde methode is vooral in jonge beplantingen af te raden
daar populieren zeer gevoelig voor groeistofÍen zijn: chemische
bestrijding moet daarom alleen bij windstil weer en met behulp

van een spuitkap worden uitgevoerd. Het bespuiten van

1

Tabel

Vak

Beplanting Driel, aanleg 1967,'Rob*sta'

Behandeling

de

distels met MCPA, als deze 20 à 25 cm hoog zijn, geeft goede

1

Íesultaten.

Klaver en Phacelia

2

Phacelia

Het schoonhouden van de plantspiegels verkleint niet alleen de
kans op schade door muizen maar vermindert ook het brandgevaar. In een in het voorjaar van 1967 door de Stichting Indusuie-Hout bij Driel aangelegde populierenbeplanting werd in

3

Els (met veel gras)

de zomer na de aanleg in bepaalde vakken een ernstige schade
door muizen waargenomen; opmerkelijk was dat hetzelfde gedeelte in het voorjaar van 1968 gÍotendeels door brand verloren
ging. Er was een duidelijk verband tussen de vegetatie en het
percentage door muizen en brand beschadigde bomen Zie ta-

6

bel

1.

Deze schade kan als volgt worden verklaard. De witte klaver in
vak t had'zich vrij goed ontwikkeid terwijl de Phacelia, evenals
invak2, slecht was opgekomen; de vegetatie bestond verder uit
wat gras. De Phacelia in vak 2 had in de zomer een holle stand,

de onkruidvegetatie bestond uit lage kruidachtige planten

en

weinig gras. In beide vakken is de vegetatie in de winter van
L967

/1968 grotendeels bovengronds afgestorven. De vegetatie

in vak 3, 4 en 5

bestond

uit een dichte grasmat; in laatstin het najaar met weinig

genoemd vak waren de plantspiegels
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Chem. onkruidbestrijding
Stikstofbemesting
Folie, geen bemesting

l0

In de afgelopen
beplanting

zomer zijn

in

een 7,5 ha grote populieren-

in de omgeving van Hengelo (Gld.) ernstige stam-

beschadigingen waargenomen.
deze beplanting, die gedeeltelijk

in 1972 en gedeeltelijk in
1974 is aangelegd, zqn twaalf klonen aangeplant, te weten:
'Dorskamp', 'Spijk', 'Androscoggin', 'Barn', 'CF', 'Donk', 'Fritzi
Pauley', 'Geneva', 'Heimburger', 'Oxford', 'Rap' en 'Rochester'.

In

r6
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35

nadat het was afgestofvén een dorre droge mat. De dichte vege't4tie vooral de planten in de vakken 3 en 4 verschafte de muizen
in de zomer een goed leefmilieu maar was in het voorjaar de
ootzaak van de schade door brand. Deze schade trad ook op in
vak 6 omdat daar het dorre gras gedeeltelijk over de met zwart
landbouwplastic afgedekte plantspiegels was gezakt.

De invloed van onkruidbestrijtling op de groei
een aantal proeÍbeplantingen van de Stichting Industrie-Hout
is de hoogtegroei in de eerste jaren na aanleg bij verschillende
methoden van onkruidbestrijding vergeleken. De resultaten zullen in het tweede deel van dit artikel worden besproken.

In

(wordt vervolgd)

gras, boterbloemen en hondsdraf begroeid. Het gras vormde

Eekhoornschade, geen alledaags verschiinsel bij populieren

3

Geen onkruidbestrijding
Stikstof bemesting

/6 verbrande
bomen
maart 1968

/

H. W. Kolster

Slichting lndustrie-Hout te Wageningen

De 'Spijk', 'Barn', 'Donk', 'Heimburger' en 'Rap' zijn op proefsgewijze schaal aangeplant. De hoogte van de bomen varieert
afhankelijk van het ras en het jaar van aanleg van ca. 7 m tot
15 m.

Zoals reeds gezegd gaat het om beschadigingen van de stam.
Zijtakken waren niet of zeer licht en dan nog alleen aan de
onderzijde

bij de takaanzet

beschadigd. Kleine

tot zeer grote
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Bij een aanral bomen
was de bast rondom de stam volledig en nageÀoeg volledig verwijderd waarna de top is afgestorven of tengevolge van de wind
afgebroken. Vooral door de stormachtige wind van 8 en ! september jl. zijr' toppen uit de bomen gewaaid. De beschadigingen werden in het algemeen hoger in de boom aangetroffen
naarmate de bomen langer waren. De meeste schade is op een
hoogte van 5 à 8 m aangericht; in de top vao de bomen werd
zij niet gekonstateerd. Bomen mer een diameter op borsrhoogte
van minder dan ongeveer 10 cm en een hoogte van ongeveer

plekken aan de stam waÍen ontschorst.

!

meter vertoonden geen schade. Dit verklaart waarschijnlijk
het feit dat alleen 'Geneva' en 'Heimburger' vrij van beschadigingen zijn gebleven, terwijl de in de direkte nabijheid geplante
bomen van afldere rassen wel stambeschadigingen hadden. De
in 1974 geplante 'Dorskamp' vertoonde zeer weinig schade, dit
in tegenstelling tot de in 1972 geplanre bomen van 'Dorskamp'
die aanzienlijk dikker en langer zijn. Gezien de nog geringe
overgroeiing van de wonden was de schade van recente datum;
alleen zeer kleine wonden waren reeds geheel overgroeid.
Aan smalle repen_losgescheurde bast langs de bovenzijde van,de
wonden was duidelijk re zien dat een dier de veroozaker van
de schade was. Een enkele oude wond duidt erop dar ook eerder
schade door deze dieren was aangerichr. Met grote zekerheid
mag worden aangenomen dat de veroorzaker van deze bij populieren niet veel voorkomende schade de rode eekhoorn is. Het
beeld van door eekhoorns bij populieren aangerichte schade was
ook bij het Rijksinstituur voor Natuurbeheer, afd. ITildbiologie,
een onbekend verschijnsel. Op foto 1, die op dit instituut is gemaakt, is duidelijk te zien dat de bast in smalle repen wordt
losgescheurd. Afbeelding 2 geeft enkele kleinere stambeschadigingen weer. Het mag voor de lezer dan wel lijken alsof de foto
op zijn kop is geplaatsr maar niets is minder waar. Door een
speling van de natuur is de plaatsing van de zijtak anders dan
we mogen verwachten. Áan de repen bast van de wond boven
-opname
deze tak is te zien dat er geen fout bij de
is gemaakt.
Eekhoornschade is in de zomer van 1974 in een proefbeplanting
met P. trichocarpa 'CF' in Engeland waargenomen. Hij was hier
door de grijze eekhoorn, die in ons land niet voorkomt, veroorzaakt. Naar men destijds mededeelde wordt de meeste schade
daar in de maand mei aangericht.

Foto 2

Vraat bij populieren door de rode eekhoorn is in Duitsland en

Frankrijk (Schwerdtfeger,

I95I)

geen onbekend verschijnsel.

Ook bij een grote omvang van de schade kon in Frankrijk de
dader heel zelden worden gadegesiagen. In het FAO-handboek
voor de populierenteelt wordt vermeld dat de eekhoorn de bast
afrukt in stukken van 6 à 12 cm lengte bij een breedte van 2 à
3 cm; deze stukken vervoert hij naar zijn nest. Hij richt vooral

in popuiierenbeplantingen met een gem:iddelde leeftijd, die in de omgeving van grote bossen en wouden liggen
(Anonymus, 1956). Hij leeft voornamelijk in naaldhoutbossen
maar komt ook in loofhoutbossen voor (Eygenraam en Klinkschade aan

spoor, L972). In het hoofdstuk ,,Beschadigingen door zoogdieren
en vogels" van dit boek wordt o.a. vermeld dat in droge perioden de bast van saprijke takken en twijgen in repen worden
afgescheurd. In de eerste drukken van het ,.Handboek voor de

Populierenteelt" (De Koning, 1941) wordt schade door eekhoorns wel vermeld, zij het slechts zeer summier (,,dat hij soms
vrij slordig den bast in de toppen der bomen afscheurt"). In de
derde en vierde druk van dit handboek wordt echter niets over
eekhoornschade vermeld hetgeen impliceert dat schade door
deze dieren bij populieren geen alledaags verschijnsel in ons

land

is.
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