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In de Populier van juni 1981 schrijft H. van de Hoef over het gebruik van Populus
tremula in Nederland en geeft daarbij een indruk van de herkomst van Tapiau langs het
Mittellandkanaal bij Wedesbiittel in Duitsland. In dat aíikel worden ook mededelingen
gedaan over de teelt van planten uit zaad. Gebruikelijk is dat het zaad bij de zaadoogst
alleen van de lagere bomen geplukt wordt, waardoor een verminderde kans op goed
groeiende bomen ontstaat. Daarom gaat de voorkeur van Duitse onderzoekers uit naar
vegetatief vermeerderde planten.
Het merendeel van de afgelopen jaren in Nederland aangeplante trilpopulier is als
éénjarige plant in Sleeswijk-Holstein aangekocht, vaak van de herkomst Tapiau, en hier
verder geteeld. Het gebruik van woÍelbroed is daarmee naar de achÍergrond verschoven.
Verschillende boomkwekers zijn begonnen met het telen van laanbomen van trilpopulier
door snelgroeiende exemplaren uit zaailingen en of wortelbroed door te Íelen. Yan
overheidszijde worden nog maar weinig laanbomen van deze soort aangekocht.

selekteerd uit kruisingen van Populus tremula met de Canadese soort Populus tremuloides vertoont goede groeieigenschappen en is daarom mogelijk ook voor Nederland interessant.

Gebruik van Populus tremula in Duitsland

Onderzoek van Populus tremula en
Populus tremula x tremuloides in Duitsland

Van Populus tremula heeft de Duitse over-

Er werden meerdere klonen van Populus

heid de aanplant langs het Mittellandka-

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt
dat het bomen betreft die voortgekomen
zijn uit in l94l aangevoerd plantmateriaal

tremula beoordeeld.
Eén kloon (Astria) van de kruising Populus tremula x tremuloides en 36 klonen Populus tremula waaronder van de herkomst
Tapiau. De beoordeling bevatte de volgende aspekten: stamvorm, fototropisch ge-

Proefveld met P. tremula, met een aontal

afkomstig van de houtvesterij Tapiau Oostpruisen, nu behorend bij Polen.
In Duitsland zijn verschillende onderzoeksinstituten geinteresseerd in het gebruik van
de sektie Leuce voor de bosbouw omdat de-

drag, kroonvorm, gaffelen, takdichtheid,
takdikte, aantasting door de grote en de
kleine populiereboktor, schors- en bastziekten (kanker, schurft en Dothichiza),
bladziekten (Marssonina), Pollaccia en

individueel gemengde klonen.

ze soorten nog redelijk voldoen wanneer

vorstlijsten.
Opgemerkt moet worden dat bijvoorbeeld
kanker in Duitsland veel minder voorkomt
dan bij ons, de uitkomsten van de waarmeningen zijn daarom niet onvoorwaardelijk
van toepassing voor Nederland. Uit dit on-

naal in de omgeving van

Wedesbi.ittel
(Braunschweig) als herkomst goedgekeurd.

f

soorten van de sekties Aigeiros en Tacamahaca minder geschikt worden.
Het gebruik van de sektie Leuce met andere
boomsoorten, zoals Populus tremula met
Picea abies, bleek in de bosbouw goede resultaten te leveren. Daarom werd in 1973
begonnen met een vergelijkend onderzoek
naar de gebruikswaarde van klonen van populierensoorten uit de sectie Leuce. In het
programmma werden klonen uit de volgende soorten opgenomen: Populus tremula,
Populus tremula x tremuloides, Populus x
canescens, Populus alba, Populus tremuloides en Populus grandidentata. Populus
tremuloides en Populus grandidentata zijn
bij de Nederlandse gebruikers onbekend,
van Populus x canescens worden in Duitsland andere klonen gebruikt dan bij ons,
oriëntatie over klonen uit deze soorten is
daarom nog niet van betekenis, Populus
tremula wordt in Nederland als bosplantsoen gebruikt terwijl de Nederlandse Popu-

lieren Commissie het gebruik van
soort wil stimuleren. De kloon

deze
'Astria' ge-

derzoek kwam naar voren dat de kloon

'Astria', de beste groei-eigenschappen vertoonde. Het schijnt dat Populus tremuloides onder Nederlandse omstandigheden als
soort kankergevoelig kan zijn. Het is een

goed groeiende boom met grote donker-

groene glimmende bladeren. Zoals de
meeste trilpopulieren krijgt hij wortelopslag. Deze kloon is door het Hessische
Institut fi.ir Forstpfl anzenziichtung gekruist
en geselekteerd.
Vervolgens toonden de klonen Braunsch-

weig l, 9,3,6, 12, ll,2 en l0 de beste
groei- en gezondheidseigenschappen. Deze
8 klonen zijn afkomstig uit de beplanting
langs het Mittellandkanal en voor gebruik
vrijgegeven onder de namen 'Tapiau' I tot
en met 8. Al de overige klonen worden voor
verdere teelt niet geschikt geacht.
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Vermeerdering en toepassing van de goedgekeurde klonen

Tot op heden was het gebruikelijk Populus
tremula te vermeerderen middels wortelbroed of zaad. Nu het gebruik van klonen
ingang gevonden heeft wordt in Duitsland
gebruik gemaakt van zelfstandige laborato-

ria, die het verstrekte uitgangsmateriaal
vermeerderen in vitro. De samenstelling
van de groeimedia wordt daarbij geheim
gehouden en als zodanig geëxploiteerd.
Het Hessische Institut fiir Forstpflanzen-

P. tremula klonen

ziichtung te Hannover Miinden verstrekt
wortelmateriaal van de acht Tapiau klonen
en de kloon 'Astria' aan het laboratorium.
Van daaruit worden bewortelde planten
aan afnemers verkocht, De kwekers telen
de afzonderlijke klonen verder, maar zijn
verplicht bij verkoop de acht klonen'Tapiau' zodanig te mengen dat van iedere kloon
minimaal 590 en maximaal20tlo in de partij
vertegenwoordigd is. Deze maatregel is genomen om de bebossing met deze klonen
minder kwetsbaar te maken voor ziekten en
plagen. Op welke wijze de kontrole van deze methode moet plaatsvinden is niet duidelijk, een sluitend systeem is nog niet be-

halverwege het groeiseizoen.

kend.
Nabeschouwing

Het laatste jaar wordt in toenemende mate
gebruik gemaakt van vitro cultuur, er worden niet langer uitsluitend landbouwgewassen, tuinbouwgewassen, kamerplanten en
heesters op deze manier vermeerderd, maar
ook planten bestemd voor bebossing. Het is
waarschijnlijk een kwestie van een tiental
jaren om deze wijze van vermeerdering algemeen ingang te doen vinden. Een oriëntatie en standpunt-bepaling door de gebruikers, of zij partijen planten van ongelijke
kwaliteit maar met een grotere genetische
variabiliteit wensen of partijen die bestaan
uit één kloon met een betere kwaliteit maar
met een zeer beperkte genetische variabili-

P. tremula klonen, later geplant, op hetzelÍde tiidstip
Enige keren per joar levert het laboratorï
um planten aan de kwekerij.

'/bjary"

teit lijkt noodzakelijk. Het verplichte gebruik van meerdere klonen in een partij

lijkt

een oplossing om te voorkomen dat
grote aantallen van favoriete klonen aangeplant worden met alle risiko's van dien. O
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