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Nu het eerste nummer van de tweede jaargang vetschenen is, menen wii te mogen
constateren dat onze uitgave een succes is. Nog steeds melden zich nieuwe abonné's
aafi en de redactie onwangt regelmatig brieven met vragen en opmerkingen. Enkele
Iezers stelden reeds spontaan hun eigen ervaringen op schrift. Enige daarvan treft U
in dit nummer aan. In het volgende nummer zullen wij er w,eer een opnemen.

In dat nummer zult U onder meer artikelen aantreffen ovef ervaringen van een
populierenteler in Zeeland, bestrijding van de wilgensnuittor (dat door omstandigheden niet eerder kon verschijnen), bespuiting tegen roest, de aanplant van
populieren in de lJsselmeerpolders en over bemesting met stikstof.
De voorraad van de beide eerste nummers van de vorrge jaargang is uitgeput. Van
het derde nummer (november 1964) zijn nog enkeie exemplaren over. Losse
exemplaÍen worden voor de kostprijs (ï 1,50) ter beschikking gesteld. Ook van
het nu voor U liggende nummer wordt een kleine voortaad aangehouden. Nieuwe
abonné's zullen daardoor, als zij zich spoedig aanmelden, de gehele jaaryang 1965
kunnen
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IV

belanghebbende

in

een graanbedrijf, dat tevens reeds enige

in kombinatie met broodbakkerij,
korenmalerij, steenbakkerij en zelfs heel veel met het spinnen en weven als huisnijverheid.
Naarmate de industriële mogelijkheden verruimden door technische en ekonomische
vooruitgang werden vanzelfsprekend ook de middenstandsbedriiven belangrijker.
Dit hield als logisch gevolg in, dat hetgeen eertijds hoofdzaak was allengs biizr.ak
werd en de boerderij eerder als een last dan als een steun werd beschouwd. Menige
Twentse groodabrikant kan u dat vandaag aan de dag nog bevestigen. (Zie gedenkboek van Van Heek & Co. ,,Van bombazijn tot fluweel - 100 jaar Schuttersveld"
door Harrier Frazer; blz. 34-36, 1959)
Het eigenaardige is dat mede door de konventionele inslag en de aard der bevolking, die zeer gehecht is aan zijn grond, de oude zaken en bedrijven de kultuurgrond niet hebben afgestoten, nadat ekonomische exploitatie niet langer meer
Men kende dus vanouds het boerenbedrijf

Inhoud:
Voorwoord
aau"ringaa uo.t
Overwegingen
"n
een populierenplanter

is

generaties de beschikking heeft over kultuurgrond.
Bij vele, thans nog bestaande bedrijven en zaken van neringdoenden in het Oosten
des lands, vormde tot het einde der vorige eeuw (en soms nog later) de boerderij
het hoofdmiddel van bestaan en daarnaast werd een of ander nevenberoep of
ambacht uitgeoefend.
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mogelijk

scheen.

Integendeel, groot en klein hebben meestal de grond al of niet doelbewust aangehouden als stille reserves. Reserves, die in ekonomisch en maatschappeliik be-

fuogen tijden nog vaak een steun waren en in ieder geval geen extra zorgen
is de historische lijn van zijn familiebedrijf niet

baarden. Ook bij schrijver dezes
anders geweest.

Na de laatste wereldoorlog kwam echter een geheel nieuw element om de hoek
kijken.

Greplelfrees

Foto: Rijksdienst v.d. IJsselmeerpolders

Daar van overheidswege ingestelde priisbeheersing ook voor kultuurgrond gold,
werd de waarde hiervan doelbewust zo gedrukt dat aan de primaire funktie n.l.
,,stille reserve" niet meer werd voldaan. Deze situatie werd nog verscherPt toen na

het beëindigen van de schaarste-ekonomie de prijsbeheersing voof de kultuurgrond
bleef bestaan uit agrarisch-politieke overwegingen, terwijl het begrip ,,eigenaar"
op allerlei wijze geweld werd aangedaan.
Van zuiver individueel zakelijk standpunt bezien was het voor ons dus alléreerst
noodzaak de primaire funktie ,,stille reserve" zo spoedig mogelijk te hersellen en
zo mogelijk het rendement op te voeren. Dit laatste was door de toepassing der
pachtwit tot een zeer bedenkelijk peil gedaald, indien men althans een vergelijking

3

trok met de lonen en prijzen in welke andere ekonomische
sektor dan ook.
Áan deze doelstelling was slechts te voldoen door de grondexploitatie weer zelf rer hand te nemen en wel in de vorm van
bosbo*w. Bosgrond viel niet onder de prijsbeheersing en zou
om praktische redenen daar wel altijd buiten vallen. De beslissing ,,eigen exploirarie door bebossen" was bij ons gevallen

in i958.

1)

Vermogensvermeerdering in 22 jaar

Pachrprijs per

Vanzelfsprekend werd eveneens kontakt opgenomen mer het
Staatsbosbeheer.

Schrijver dezes zal de lezer een overzicht besparen van de
moeiten, kosten en ergernissen ondervonden vóór de kultuurgronden weer voor de eigenaars ter beschikking waren. Men
heeft er als buitenstaander geen idee van op welk een negatieve houding ik stuitte toen ik op eigen grond een populieren-

beplanting als vorm van rendabele bodemkultuur wilde aan-

Inkomstenbelasting plivé 30

2)

lr. J. L. F. Overbeek

64,55

Blijft I

45,t8

t9,37

samengestelde interest (22

Hierover besparing inkomstenbelasting 30 %
- I 6,13.
(of beter derving van verteerbaar
inkomen)

Jaarlijks vedies

f

14,32.

Gerekend ovet 22 jaat f 437,29.
De volgende posten zijn fiskaal voor de inkomsrenbelasting

niet verrekenbaar.

á. Inpootkosren / 850,-.
Dit bedrag is na 22 jaar aangegroeid tot f 1628,60.

c, Gemiddelde jaarlijkse kosten van onderhoud, inclusief snoei,
en toezicht: I 5O,-.
Dit bedrag is na 22 jaar aangegroeid tot I L526,8r.
Konklasie:
Achterstand in vermogen na 22 jaar bij niet verpachten en volpoten met populieren:

Pachtderving
lasten
Stichtingskosten
Onderhoud

f
f
I
Í
Ï

Vaste

voor bebossing der kultuurgrond was opgesteld.
Het luidde als volgt:

ontwaarding.

I
I

7o

en2I x rente): f $79,66.
a. Lasren: blijven gelijk, als boven, per jaar .f 20,45.

Eind november 1959 waren wij zover dat een exploirarieplan

houden met 3 7o jaadijkse samengestelde interest zoals in de
landbouw gebruikelijk is.
De omloop van de populier is gesteld op 22 jaar.
Geen rekening is gehouden met eventuele overname van inplantplichten, evenmin als met de nog steeds voortgaande geld-

in 22 jaar mer

ï 85,. I 20,45

stortingen

leggen.

Opgarc: Berekening verschil in vermogensposirie voor de
eigenaar-exploitant bij: 1) enerzijds land verpachren op regenwoordige basis, dat is ./ 85,- per ha; 2) het land beplanten
met populieren (stichtingskosten I 850,- en jaadijkse onderhoudslast I 50,- per ha). In de berekening is rekening ge-

bij verpachten:

\ilíaterschapslasten en grondbelasting

Vermogenstoename

Thans was het zaak een uiwoerbaar exploitatieplan op te
stellen en de financiële konsequenties te bepalen. Aangezien
het hier ging om ca. 15 ha grond was dit geen bagarel. Dit
betekende eerst enige literatuur doorwerken en vooral rondkijken. (,,Populierenteelt" van Ir. Van der Meiden, uitgegeven
door de Nededandse Heide Maatschappij, was jammer genoeg
nog niet verschenen.)

ha

7379,66

437,29
L628,60
1526,85

4972,40

Opbrengst per ha na 22 jaar bij een opstand van 190 bomen
elk van 1 m3 werkhout tegen een prijs van f 60,- per mB is

gelijk

I

11400,-.

De netto-winst is dus ï 11400,- minus .f 4972,40 :

f 6437,60, vrij van inkomstenbelasting.
Netto jaarlijkse winst per ha f 2L0,-, vrij van inkomstenbelasting te realiseren na 22 jaar.
Dit

staat tegenover een netto pachtprijs van
te innen.

f

45,78, jaarlijks

Een volgende keer de uiwoering van het bebossingsplan.

/

De greppelÍrees

Consulen{ Staalsbosbeàeer, lJsselmee rpolders

PL0EGtS Boomkwelteríjen

Rod.en

(Dr.)

Het mag wel bekend worden verondersteld, dar voor een goede

groei van populieren een goede onrwatering van belang

is.

op lager gelegen vruchtbare gronden is de invloed
groot. Het opschonen van de greppels geschiedde voorheen
steeds met de hand, doch men ziet nu allerwege werktuigen
Speciaal

verschiinen, die ook dit handwerk overbodig maken.
Voor niet te diepe greppels, tot 70 à 80 cm, is de op de voorpagina afgebeelde, bij velen uwer wellicht bekende, frees een

handig werktuig. Het is een roterend wiel, in beweging gebracht door de aftak-as, in dit geval van een Fordson Major
tractor, voorzien van een kruipversnelling. Op het wiel zijn
bladen aangebracht die het materiaal uitweqpen. Een achter het
wiel aangebrachte slof werkt het profiel weer aardig bij.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat voor het werken mer deze
greppelfrees op enige afstand van de greppelkanr geen beplanting voor mag komen. Men plante bij een bovenbreedte
der greppel van ca. 1 m ongeveer 2,50 m uit de kant.

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kwekerijen op zandgrond.

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

'u7if belasten ons gaaÍne met het ontwerpen vao
groenvoorzieningen vooÍ steden, dorpen en industrieterreinen.

Tuinaanleg op elk gebied.
Recteatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prijs en inlichtingen

Eigen landschapsarchitect.

Telefoon (0t908) 9016
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/

Nader onderzoek naar de gedragingen yan de grote ratelaar gewenstt)

Rijkslandbouwconsulenl voor Griend en Riet

Síe kennen verschillende vormen van hakhout. \íilgenhakhout

- beter als griendhout bekend - is er een van. Al deze soorten
van hakhout hebben hun tijd gehad. Van de een na de ander
is het hout in onbruik geraakt, of het brengt althans zo weinig
meer op, dat de eigenaar zich genoodzaakt ziet naar een andere,

winstgevende bestemming van de grond uit te kijken. Liefst
zal hij een zodanig gebruik kiezen, dat het overbodig is tot
een kostbare maatregel als het rooien van de struiken over te
gaan. Beplanting met een snelgroeiende houtsoort als de populier betekent in menig geval de oplossing van het vraagstuk.

Tal van grienden zijn zodoende in de loop van de jaren in

populierenbos omgezet.
Peppelbossen met een onderteelt van wilgenhakhout zijn reeds
lang bekend. Met name in Schijndel en de omgeving daarvan
was het vroeger gebruikelijk de grond niet alleen met populier
en els, maar bovendien met griendhout te bepoten, nadat het
terrein terwille van de ontwatering op dammen was gelegd.
Een vijftiental jaten lang leverden deze bossen elke drie jaar

het hakhout op, waaruit stokken voor de vervaardiging van
hoepels werden gesnoeid. Het inzicht is echter gerijpt, dat het
welig opschietende en vlakwortelende griendhout een minder
gelukkige keuze vormt voor de ondetteelt in een populierenbos,
aangezien de peppel eveneens snel groeit en vlak wortelt. Mede
als gevolg daarvan is deze wijze van werken verlaten. Onder
de bomen is de els alleenheerser geworden en slechts hier en
daar zijn nog wat ware grienden gesticht.
\Vie thans grienden met populieren bepoot, heeft met geheel
andere omstandigheden te maken. Deze grienden zijn gewoonlijk immers oud en vervallen, zodat van een snelle groei van
her wilgenhout geen sprake meer is. Door geregeld oogsten
van het een- of tweejarige gewas, waarvoor op het ogenblik
genoeg liefhebbers te vinden zijn, wordt het aftakelen van de
griend nog versneld, vooral nu het onderhoud gestaakt is.
Menigeen zal trouwens ervoor zorgen, dat wat griendstruiken
nabij de jonge bomen zijn opgeruimd. Hierdoor wordt het
mogelijk met geringe kosten in nazomer of herfst het onkruid
rondom de boompjes af te maaien. Laat de ruimte het toe, dan
gebeurt dit met het pikzeisje, dat het vuil korter afsnijdt dan
de wiedoord dit doet. Het onkruid wordt daarbij van de bomen

Fotr.t

1. lYordt de ratelaar niet zorgt,ildig opgerilnt'd, dan is het ntet de

griend spoedig gedaan.

Foto 2. De (tuitte) zl.igtaortels uan àe ratelaar zoeken met die aan
u,ilg conlact.

dè

vandaan tegen de stommels aan gemaaid. Een en ander komt
niet alleen de groei van de jonge bomen ten goede, maar
vergemakkelijkt tevens het toezicht op schade door reeën en
muizen, alsmede het toedienen van kunstmest. Mogelijk voor-

komt het ,,rondmaaien" van de boompjes bovendien nadeel,
indien een griend, rijk aan onkruid, in brand mocht raken,
wat zich vooral in nawinter en voorjaar meer dan eens heeft
voorgedaan!

Aan onkruiden in de griend geen gebrek. Berucht is de Grote
ratelaar, Rhinanthu.s ghber Lamk., die in kringen van griendtelers beter bekend is als schartel (Zuid-Holland, IJtrecht en

Gelderland) of otte (Overijssel). \Waar de rarelaar verschijnt,
kwijnr het griendhout weg. Voor het verkrijgen van zout€n
en water is dit onkruid namelijk aangewezen op de wortels
van andere planten; niet alleen op die van gtassen en verscheidene onkruiden, zoals

vrij

algemeen bekend is, maar ook

op die van griendhout. De ratelaar bezit weliswaar zelf ook
wortels, maar dit zijn zuigwortels, waatmee hij zich eenvoudig
toegang tot die van andere planten verschaft. Het is dus een
echte woekerplant, een parasiet. Aangezien zij echter wel normale, groene bladeren bezit en dus bladgroen tot haar beschikking heeft, leeft ze niet geheel ten koste van andere
r)

Foto's Stichting Proefstat:on voor de Akker- en rJí/eidebouw.

Gebrs. J. C, & P, C, Yan

'l

lUesleinde

Kwekerij ,,Westhof"
's-Heer Arendskerke (2.) - Telefoon 01106-219

>í

Specialiteit:

Populieren

nuts-laanbomen
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planten, zoals b.v. wel het N7arkruid of Duivelsnaaigaren. De
ratelaar wordt daarom een halve parasiet of hemiparasiet genoemd. D'e planten van de Grote ratelaar staan vaak mannetje
aan mannetie en dit stelt ze in staat kerngezonde grienden met
onkruid en al te laten wegsterven.
Populier en wilg behoren tot dezelfde plantenfamilie; beide
wortelen oppervlakkig; alle twee zijn het snelle groeiers. Er is
daarom zeker aanleiding zich af te vraqen, in hoeverre ook de
populier tot de waardplanten van de Grote ratelaar behoort
en, indien dit het geval is, of de jonge boom aanmerkelijk
nadeel ervan kan ondervinden. Er werd een eerste aanwijzing
verkregen, dat de zuigwortels van de ratelaar zich inderdaad op
de wortels van de populier kunnen hechten. Nader onderzoek
zal moeten leren, in hoeverre dit een algemeen verschijnsel is
en of eigenlijk wel van schade kan worden gesproken. Dreigt
hier werkelijk gevaar, dan zal men de kiemplantjes van het

door een zorgvuldige bespuiting van de
directe omgeving van de bomen dienen te doden. De vernietiging van kiemplanten is geen vraagstuk meer: verscheidene
middelen zijn hiervoor beschikbaar. Niet alle zaad kiemt echter
in hetzelfde jaar, zodat de behandeling enkele jaren achtereen
zal moeten gebeuren. Níie in deze korte periode, waarin de
plant zo uiterst kwetsbaar is, niet ingrijpt, zal in elk geval zijn
slag dienen te slaan, voordat de ratelaar zaad heeft gevormd.
\7ie griendhout moet sparen, staat hier voor een heel wat
moeilijker taak dan degene, die slechts de populieren behoeft
te ontzien. De ervaring in de griendculruur is deze, dat door
gevreesde onkruid

eenmaal kort afmaaien de jonge ratelaar niet gedood wordt,
zoals in grasland wel het geval is. Nauwkeurige herhaling is
noodzakelijk. Degene, die het binnendringen in de griend van
dit beruchte onkruid tijdig ontdekt, neemt zijn. toevlucht
daarom vaak tot het wegplukken ervan aan het begin van de
bloei. Dit is immers het ogenblik, waarop het zijn aanwezigheid duidelijk verraadt. Iíeinig onkruiden op zware grond, die
zich zo gemakkelijk laten uittrekken als de ratelaar!

J. C.

van't Westeinde

/

Foto

3.

Verkeert de

popilier met

d.e ratelaar

in goed

gezelscbap?

De populier in de kwekerij

Populierenkweker

In aansluiting op een vorige bijdrage zullen wij thans de plantafstanden in de kwekerij nader bezien.
Het stekken en planten..
Zodra in het voorjaar de grond voldoende droog is, kan deze
oppervlakkig, d.w.z. 10-15 cm diep, bewerkt worden. Hiervoor
geen frees gebruiken, althans zeker niet op wat zwaardere
gronden. Op kleigrond heeft de frees als grondbewerkingsmachine weinig zin, nu er betere machines zijn. Vóór de
grondbewerking strooien we de kunstmest erop, al naar gelang
de behoefte van de grond. Algemene richtlijnen zijn: veel

fosfaat, normale kalibemesting en matig tot zeer matig met
stikstof. Bij gronden met een lage pH of een laag kalkgehalte
de fosfaat in de vorm van Thomasslakkenmeel geven. Is de
grond eenmaal voldoende droog dan deze bewerken met een
wat afgesleten kromtandegge of een goede duizendpootegge.
Normaal zal men met één bewerking kunnen volstaan, zo niet,
dan twee maal eggen. Als trekkracht een traktor met kooiwielen gebruiken, vooral deze laatste zijn nodig wil men niet
al te diepe wielsporen vormen.
De afstanden waarop men de stek uitzet zijn afhankelijk van

het type populiereplant dat U denkt te gaan kweken. Dit
kunnen l-jarige planten, Z-jarige of 3-, soms -jatige planten
zijn. Verder is die plantafstand ook gekoppeld aan het bestaande machinepark van de kweker. U zult wel begrepen

hebben, dat het de bedoeling is, deze cultuur zoveel als mogelijk is te mechaniseren. Indien we ervan uitgaan dat we 1-jarig
bewortelde planten willen kweken, nemen wij een rijenafstand
van 15 à 60 cm. Die rijenafstand is een vaste maat, want daar
zijn de machines op gebouwd of ingesteld, n.l. een toolbar met

gleuven-

of

sleuventrekkers,

in welke gleuventrekker de stek
rij is enigszins afhankelijk van

wordt gezet. De afstand in de

het ras. Zo mag men een zwakkere groeier, zoals b.v. P. nigra
'Italica' of 'Regenerata Duitsland', iets dichter stekken dan b.v.
'I 2I4'. Ook kunnen rassen welke weinig of geen zijtakken
vormen in her eerste jaar, zoals b.v. 'Serotina', ook met iets
minder ruimte toe dan b.v. 'Robusta'.
Een normale afstand in de rij noem ik 40 cm. Men krijgt dan
een prima kwaliteit l-jarig bewortelde plant. Fruitkwekers,
die voor windscherm veelal hogere eisen stellen dan normale
populierenafnemers, vedangen meestal l-jarige planten, geteeld
op een afstand van 45 tot 50 cm in de rij. Bij deze plant-

krijgt U zwate, gezonde, levensvatbare planten, zoals
een 1-jarige populier behoort te zijn. Voorwaarden zijn prima,
gezond en goed afgehard stekhout, want U mag hier niet te
veel uitvallers in hebben. Hoe is nu de praktijk? Daar stekt
men populieren op alle afstanden. Zelfs op afstanden van
25 x 25 cm en nog wel dichter. Men redeneert dan als volgt:
hoe meer planten ik op een ha kan telen hoe liever, als ze
m ar aaÍ de N.A.K.B.-eisen voldoen (een goede verhouding
russen lengte en dikte, en 10 mm diameter op 25 cm boven
afstanden
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de grond). Deze eisen zijn de norm en daar is ook de prijs op
gebaseerd. U begrijpt wel, dat er een enorm kwaliteitsverschil
ontstaat door die populier wat ruimer te stekken. Dit kwaliteitsverschil dient ook in de prijs tot uitdrukking te komen
en dat doet het helaas nog niet. Een betere plant waaraan men
hogere eisen kan stellen, is ook meer waard. Maar zolang men
met de tegenwoordige eisen genoegen neemr zult U mer re
slappe planten en mer planren met vele afgestorven zijscheuten

blijven zitten. De kweker is steeds bereid kwaliteit te

telen,

maar wil een daarmee overeenkomende beloning, zo niet dan
heeft hij hiervoor ook niet de minste interesse.
Yoor 2-jaige en evenrueel 3-jarige planten zal men ruimere
afstanden moeten nemen. De rijenafstand wordt dan 1.10 m
of 1.20 m, afstanden in de rij voot 2-jatige 65 cm en voor
3-jarige minstens 1 m. Indien de als 2-jaige bedoelde planten
blijven staan voor 3-jaige dan is 65 cm echter te dicht. Nu
zou het ook mogelijk zijn om de afstanden in de rij 50 cm
te maken, dat kan voor een 2-jatige ook nog, en - in geval ze
niet als 2-jarige worden verkochr - ze om de andere uit te
dunnen. Dit voldoet echter ook weer niet zo best omdat in
een hoek waar eenmaal in gerooid is, de groei er z.g.n. uit is.
Rechtstreeks op de goede afstand is dus het beste. Dit is te
bereiken door àf L-jarige bewortelde planren op de gewensre
afstand te planten, àf door l-jarige bewortelde planten vast
te laten staan. In het eerste geval verkrijgr men door de
I-jailge planten goed te sorteren een meer geregeld en homogeen gewas, weinig of geen uiwal en een war meer gelijkmatige groei. Deze l-jarige bewortelde planten kunnen met
een plantmachine worden geplant. De grond moer vooraf goed
en diep los-gewerkt worden. Op onze grond geen frees, maar
met een z.g.n. schudegge en een tracror van minstens 60 P.K.
Eén bewerking is voldoende. Deze schudegge is een speciaal
voor de aardappelteelt ontworpen werkruig dat bij het volledig
mechanisch rooien van aardappelen hinder van z.g.n. kluiten
voorkomt.
Men kan in het tweede geval de l-jarige srekken vasr laren
staan - ze staan op 55 cm rijenafstand - en er om de andere
rij een rooien en op de rij uirdunnen, aI naar gelang de ver-

lr. H. A. van der Meiden

/

Dit is een arbeidsbesparende manier, maar
of meer ongelijkmatige en een ongeregelde

eiste plantafstand.

geeft altijd een

indruk. Nu men thans 1-jarige bewortelde populieren mechanisch kan planten is dit wel wat meer aantrekkelijk geworden
omdat het toch ook wel voordelen heeft. De tegenwoordige
plantmachines zijn wel goed, maar het kan altijd nog beter.
Zo is het nog steeds niet eenvoudig om op de juiste plantafstand te planten en men heeft zeer vlug de neiging om op
te kleine afstanden over te gaan, dit omdat men met andere
gewassen reeds een paar weken gewend is op veel kleinere
afstanden te werken.
Een zeer groot voordeel van ruim gekweekte 2- en 3-jaige
populieren is dat zij minder vatba' r zijn vcr' Dothichiza. De
takken en bladeren krijgen een betere belichting en er ontstaan
veel minder of geen dode takjes aan de stammen. Deze door
onvoldoende belichting afgestorven takjes zijn een symptoom
van een te dichte stand. Is dit in erge mate het geval dan
kunnen dat invalspoorten zijn voor Dothichiza; althans dergelijke bomen zijn in de regel zeer vatbaar voor deze ziekte.
Het komt wel eens voor dat tussen een jonge boomgaard een
rijdelijk schermpje van populieren wordt gekweekt. Dat is dan
een enkele rij, dus volop belichting en deze verkoopt men als
2/3-jatige bomen. Bij zulke bomen komt vrijwel nooit Dothichiza voor, dit heb ik althans bij dergelijke bomen nog nooit
geconstateerd. In elk geval hoe ruimer hoe beter. Er zijn echter
grenzen, enerzijds mogen de bomen niet te duur worden,
anderzijds moet het voor de boomkwekers een lonende cultuur
blijven. Op de meeste kwekerijen zijn de plantafstanden te
klein, men wil veel veel bomen op een ha, men wil kunnen
concurrefen, enz.

Door ruimere plantafstanden in de kwekerij bereikt men

een

betere kwaliteit. Een goede boomkweker zal bereid zijn hieraan

mede te werken, maar hoe staat de afnemer hier tegenover!'

Is deze bereid de alsdan verkregen betere kwaliteit in
prijs tot uitdrukking te brengenZ Dit is de vraag welke

de
de

boomkweker zich stelt en daarbij moet men ook niet vergeten
dat het schrappen van de 'Serotina' bij zeer vele populierenkwekers nog een wrange nasmaak heeft.

Schade door late wintervorst

bij populier

1)

Direcleur Stichting Induslriehout

Vooral de fruittelers zullen zich 1962 herinneren als een zwarr
jaar voor bepaalde populiereklonen. Toen zijn op grote schaal
windschermen van Italiaanse populier afgestorven. De schade
was het grootsr in het gebied ten noorden van onze rivieren
en werd hoofdzakelijk gevonden buiten steden en dorpen.

Het zijn niet alleen deze populieren die ernstige schade leden,
maar ook, hoewel in mindere mate, andere klonen zoals 'Serotina', 'Robusta' en 'Heidemij' en verder wilgeklonen.
In de loop van het voorjaar en de zomer srierven toppen, en,
verspreid door de kroon, takken af. Ze liepen soms in het
geheel niet uit, maar in de meeste gevallen verwelkte het blad
kort na het uitlopen of ook wel later in het jaar. Op de plaats
waar de sterfte begon kon men in her voorjaar vruchtlichamen
van de beruchte bastschimmel Dothichiza zien. Dit begin van
afsterven bevond zich meestal aan de aanhechtingsplaats van
de tak aan de sram en op de grens van rwee opeenvolgende
jaarscheuten. In de Noordoostpolder werd bij 'Robusta' het
begin van sterfte vooral geconstateerd op de grens van de jaarscheuten 1959 en 1960. \Taarschijnlijk heeft hier de infectie
door Dothichiza in her voorjaar van 1960 plaats gehad, maar
heeft de schimmel tot 1962 geet activireit kunnen ontplooien.

r)

Ingezonden: ianuari 1964. Foto's J. B. \íeg.

In de loop van het volgende winterseizoen en nog beter in het
voorjaar en de zomer van L963 kon men vaststellen dat ook
de basc van de stam en ogenschijnlijk gezond gebleven takken
in sterke mate door Dothichiza kon zijn aangetast. Dit openbaarde zich toen pas duidelijk door her ontstaan van soms
talrijke scheuren en ,,gaten" in de bast op plaatsen waar deze
een jaar er voor was afgestorven (fig. 1 en 2). Onder de dode
bast had zich aI weer een overgroeiing van de wonden ingezet.
Zolang deze beschadigingen niet grotendeels of geheel overgroeid zijn blijft de boom in een kritieke toestand. Dit verklaart waarom ook één of enkele jaren later nog sterfte kan
optreden (fig.3).
Het feit dat Dothichiza het afsterven van rakken en gehele
bomen veroorzaakte zegt nog niets over de oorzaak. Dothichiza
is een zwakteparasiet die in vele bomen aanwezig is maar
alleen actief wordt als de vochtvoorziening van de bast te
wensen over laat. En dit kan weer door vele factoren veroorzaakt worden, zoals slechte behandeling van plantsoen, bladziekten en ook door vorst. De verspreiding van het afsterven
in 1962 (vooral ten noorden van onze grote rivieren) en het
feit dat ook uitsrekend groeiende beplantingen werden gedood,
doet denken aan een invloed van klimatologische factoren.
De invloed van vorst op populier en de verschillende daardoor
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overzicht gemaakt van de schade aan verschillende klonen.
Hierbij bleek dat o.a. de volgende geen of weinig schade
hadden geleden:
Regenerata, Marilandica, I 2I4, Gebica, Virginiana de Frignicourt (een Franse kloon), Oxford.
Ernstige schade trad op bij de cultivars Serotina, Heidemij,
Robusta en Geneva. Vooral 'serotina' werd zwaar beschadigd.
De meeste percelen hebben zich in 1963 goed hersteld. Het
betrof hier l3-jatige bomen die tot 1962 uitstekend waren
gegroeid.

In her noorden van ons land is in 1962 op grote
in oudere'Serotina'-beplantingen opgetreden.

schaal sterfte

Ook een aantal jonge, pas aangelegde beplantingen hebben van
deze late wintervorst geleden. Hierbii komt nog een merkwaardig bewijs voor de invloed van deze vorst naar voren. De

na de vorst aangelegde beplantingen zijn alleen

beschadigd

voorzover plantsoen was gebruikt dat uit de noordelijke helft
van het land afkomstig wasl In beplantingen die daarentegen
vóór de vorst v/aren aangelegd vindt men een geheel ander

beeld: Hier is de geografische ligging van de beplanting bepalend voor de schade; deze is namelijk praktisch beperkt tot
de noordelijke helft van het land.
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd:
Een ernstige vorstschade als hier is beschreven treedt gelukkig
niet vaak op. Hoe later de vorstperiode, voorafgegaan door
gedurende langere djd zacht weer, optreedt, hoe ernstiger de

Fig. 1: Statn !ón een 6-jarige'Robusta', bescbadigd door late uinteruorsi

in

1962. Foto 15

j*li

1963.

optredende schadeverschijnselen zijn uitvoerig door Joachim
in Oost-Duitsland onderzocht en beschreven. Hij constateert
o.m. een sterk schadelijke werking van wintervorst oP Italiaanse
populier, dit aan de hand van gegevens uit de winters I9)4/
1955 en I955/I9t6. Zljn waarnemingen over de verspreiding
van de sterfte komen geheel met de onze overeen. Hij komt
tot de conclusie dat sterke wisselingen in temperatuuruitersten
de stefte veroorzaken. Deze wisselin gen zljn minder sterk in
steden, reden waarom hier de schade minder is. Verder noemt
hij ook de invloed van een zachte januari.
Na de winter 1955/1956 met een strenge vorst na een zachte

januari is ook in ons land schade door Dothichiza ontstaan
maar roch lang niet in die mate als na de winter L961/1962.
Beziet men de gang van de temperatuur in ons land in februari
en maart 1962, dan moet meo tot de conclusie komen dat na
een zachte januari en grotendeels ook februari een plotselinge
daling van de temperatuur in de laatste week van februari is
opgetreden. Er volgde een tussen 8 en 11 maart onderbroken
vorstperiode van drie weken (tabel 1). Men moet aannemen
dat door relatief hoge temperaturen in januari en,/of februari
de populieren reeds zover uit hun rusttoestand komen dat ze
zeer kwetsbaar zijn voor daaropvolgende vorst in het algemeen
en sterke temperatuurwisselingen in het bijzonder, wanneer
deze zich over een langere periode uitstrekken. Een laat optredende wintervorst is dus in dit geval erger dan een nachtvofst.

Het is opmerkelijk dat mannelijke klonen grotendeels wèI, de
vrouwelijke klonen niet zijn beschadigd. In het populierenproefveld De Voorst (Noordoostpolder) is op 4 juli T962 een

{{
*a
Fig. 2: Áls fig. 1, maar aeel erniliger. Deze boom leefde nog bij het
maker aan de foto (15'j*li 1963), m.azr ooh lang na de aors, kunnen

de bomen door dergelijke beschadigingeo stelaerr.
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Zeer gevoelig zijn de Italiaanse populier en 'Serotina', die

zich

ook moeilijk herstellen.
Nog enkele jaren na de vorst kan de taksterfte in beschadigde
bomen doorgaan tengevolge van zware beschadigingen op stam
en takken. Een uitbreiding van de sterfte door Dothichiza tot

niet of weinig beschadigde bomen hoeft niet te worden

ge-

vreesd.

Na een late vorst, volgend op geruime tijd zacht weer, loopt
men risico's met het planten van populieren in hetzelfde voorjaar. Dit speelt temeer een rol als het plantsoen afkomstig is
uit streken waar de vorst sterker is geweest of als de zachte
periode tot iater in het voorjaar heeft geduurd.
Rest nog de opmerking dat een strenge, aroeg beginttende en
tot in maart voortdurende winter als 1962/1963 geen of

weinig schade veroorzaakt.
Tabel 1. (Gegevens ontleend aan de Maandelijkse Overzichten
het K.N.M.I. te Bilt).
Dagelijkse temptÍatuur

Periode

h

1962

Dageliiks gem. Dag.

min.

IIII
ln1

2

feb.
2

mrt.

Fig. j: 5-jarige 'Robrsta'-beplanting, entstig

beschadigd. àoor Dothicbiza, opgetreden nz late utinteraorst in 1962. Foto aan 15 jali 1963,
tuaartit blijkt dat tneer dan een 'jaar na de uors, nog takhen kannen
sterueil,

/o

max.

dagen

met mln. temp.

onder OoC

IIIII

_1,3

1,6

4,0

60

60

2,9

7,O

0,2

o,6

5,8

0
33

13

3,1

0,t

0,6

6,1

40

40

4,7

t,4

6,5

7,7
6,5
6,8
7,5

1,t

2,1

3,3
3,8
6,6

4,6

80
90

00
80
90

1,6

12

36

i0

1,j
4,9
3,0

-1,1
2,2

19

j,4

1,4
>,4
3,6

20

4,1

)n

-28

-10-0,8
1,0 -),1
0,2-0,7
11-20 0,1 0,6 -2,6 -t ')
2r-31 ),3 4,1 -4,1 -),8
0,7
-0,2

20
100

4,t

0

)o

Eeide.

De Bilt.

Afwi.iking van de .gemiddelde maandtemperatuur van het normale

in maart na een
ernstiger dan een dergelijke periode in

schade. Met andere woorden, een vorstperiode

zachte februari

I
II

Dag.

III

20

j1

oC

van

is

maandgemiddelde

/

1910-1960)

:

tan.

febr

februari na een zachte januari.

lr, P. de Sonnaville

(

mft.

i
f
-

2,2 (r); i 1,3 (rr)
1,2 (I); * 0,7 (rr)
2,6 (I);- 3,0 (II)

Grondbewerking in populierenbossen

Fruitleler en íruíÍselecÍíonisÍ

In het derde nummer van

,,Populier" vertellen

Ir. H. A.

van

der Meiden en Ir. J. L. F. Overbeek interessante dingen over
de teeltwijze van populieren in Zuid-Europa. Men heeft daar
zeer goede resultaten gekregen met het zwart houden van de
grond en met de onderceelt van landbouwgewassen in jonge
populierenbossen. Ook in Nederland komt men hier en daar
grondbewerking in jonge aanplantingen tegen, gepaard gaande
met goede resultaten. Ir. H. A. van der Meiden vermeldt de
uitstekende groei van jonge populieren op een grond, welke
drie keer per jaar gefreesd werd (bij de heren Timmermans
te Kessel, No. 3 van Populier). Ook ondergetekende heeft de
ervaring, dat het zwart houden van de grond, eventueel gecombineerd met een onderteelt van landbouwgewassen de ontwikkeling van ionge populieren bijzonder gunstig beïnvloedt.
Men denkt vaak, dat populieren geen hoge eisen aan de grond
stellen. Zier men echter de geweldige groei van jonge populieren in kwekerijen en tuinen, dan krijgt men de indruk, dat
die grond oorzaak is geweest van die verdubbelde groei. Dergelijke gronden, welke rijk ztjn aan stikstof, fosfor, kali, kalk
en andere elementen, bevatten ook nog veel water en lucht.
Zonder voldoende lucht in de grond kunnen de wortels zich
niet ontwikkelen en sterven ze veelal af. Daarom is een goede

ontwatering en structuur zo belangrijk voor een goede wortelontwikkeling en groei. Aan de andere kant is een populier,
evenals vele andere gewassen, in de zomer dankbaar voor voldoende vocht in de grond. Vandaar dat men in Zuid-Europa,
waar het in de zomer erg droog is, zulke goede resultaten
krijgt met het bewerken van de grond (waardoor de grond

vochtig

blijft, doordat de

verdamping wordt tegengegaan).

Verder bevordert de grondbewerking de afbraak van de humus,
waardoor veel stikstof en andere voedingsstoffen vrij komen.
In de fruitteelt kent men reeds lang de gunstige resultaten van
grondbewerking. Vooral op jonge percelen en op droge gronden is grondbewerking algemeen. In de periode var t- 1935
tot L945 meende men hier, dat het zwart houden van de grond
vaak de ideale methode was, maar men is er tocl-r wat van
teruggekomen. Op den duur gaat de humus verloren, de structuur achteruit en krijgt men gebr€ksverschijnselen. Bovendien
maakt de bewerkte grond de percelen moeilijker toegankeiijk.
Daarom past men in de fruitteelt tegenwoordig graag een
tussenvoÍm toe. De stroken grond, waarin de bomen dicht
geplant staan, worden zwart gehouden, terwijl de grond tussen

de rijen mer gras begroeid is. De jonge bomen (maar ook
oudere) groeien uitstekend in die smalie stroken zwarte grond.
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lijkt mij voor het maken van een aanplant van
jonge populieren ook zeer geschikt, mits de grond niet te
zwaaÍ en nat is. In de herfst maakt men met een flinke
machine de stroken grond, waar de bomen geplant moeren
worden, zo diep mogelijk los. Hierbij verdienen werktuigen,
die de grond niet ongelijk maken, de voorkeur (spit- en freesmachine beter dan ploeg). Een dergelijke grondbewerking betaalt zich zelf , want het planten gaat veel gemakkelijker (kleinere planrgaren zijn nodig, en fijnere grond), terwijl de kans
op hergroei wordt vergroot. Tevens heeft men de mogelijkheid
om de grond gedurende enkele jaren met een freesmachine of
ander werktuig gedurende de voorzomer langs de bomen los te
maken. In het eerste jaar vormen de pas geplanre bomen maar
weinig scheuten - dat is een normaal verschijnsel - ma r
daarna neemt de groei geleidelijk toe. Een goede jeugdgroei
is ook belangrijk voor de vorming van een mooie rechre stam
(6 tot 8 m). Een lichte wintersnoei, na twee of drie jaar, is
Deze methode

hiervoor eveneens noodzakelijk.

Men kan ook het gehele perceel omploegen en dan inplanten.
De grond kan dan in alle richtingen bewerkr worden, waardoor
hij meer gelijk komt te liggen. Tevens kan men de grond nog
een paar jaar gebruiken voor de onderteelt van landbouwgewassen. Graangewassen, hakvruchren en andere teelten zijn
heel goed mogelijk. Soms verdienr het aanbeveling om de
bomen in de rijen wat dichter re planren en de rijenafstand
wat groter te n€men (bijv. 6 bij 8 m). Dit is gemakkelijk voor
de grondbewerking, het zaaien, maaidorsen enz. terwijl de
akkers wat breder worden. Belangrijk voor de populieren is
echter, dat men de grond dicht bij de bomen in de zomer goed
los maakt. Dit gaat gemakkelijk mer een kleine tweewielige
freesmachine, door aan weerszijden van de rij een 80 cm brede
strook los te maken en daar geen gewassen te dulden. Na een
jaar oÍ drie wordt de onderteelt minder of niet rendabel door
de schaduw van de bomen en beëindigt men deze. De winter

daarop volgend kan men in de bewerkte grond gemakkelijk
elzen inplanten. De els blijkt in de praktijk een gunsrige invloed te hebben op de groei van de populier. De els geeft
stikstof aan de grond en onderdrukt de grasontwikkeling. Persoonlijk ben ik geen voorstander van het dicht inplanten met
elzen. Het is een vrij kostbaar werk en maakr her bos moeilijk
toegankelijk. ZeIÍ plant ik maar één nj elzen midden tussen
twee rijen peppels. In de rijen staan ze op 2 m van elkaar,
keurig in het verband mer de populieren. Zodoende blijft het
bos na het inplanten van de elzen gemakkelijk toegankelijk
en kan de grond gemakkelijk nog een paar jaar in alle richtingen bewerkt worden waarvoor els ook dankbaar ir. Opgemerkt zij nog, dat ondergetekende de normale tweejarige
verplante elzen (gewoon handelsprodukt) soms één jaar van
te voren op een hoek van het bos opkweekt om deze als flinke
planten in de winter (het voorjaar is te laat) uit re poren, om
de achterstand van het uitgestelde inplanten (vanwege de landbouwgewassen) in te halen. Na een jaar of vier zijn ze dan
6 à 7 m hoog en worden niet gekapr voordat ze de populieren
te veel licht ontnemen. Plant men de elzen gelijk mer de
populieren, dan moet men vanwege de onderlinge concurrenrie
de elzen na een jaar of 7 z:waar terugsnoeien (ik heb ze op
een perceel op 2 m hoogte afgezaagd). Het voordeel van het
niet regelmatig afkappen van de elzen is, dat men met veel
minder elzen per ha kan volstaan (bij mij 550 per ha). Vil
men rationeel werken, plant dan in ieder geval de elzen keurig
op rijen en plant er niet meer dan nodig is. Dit is een gebiedende eis voor deze tijd, wil men modern, gemakkelijk en
goedkoop zijn werkzaamheden machinaal uitvoeren. Voor eventuele grondbewerkiog, maaien, kunstmestzaaien mer rracror,
transport bomen, spuiten enz. is voor een ordelijke beplanting
toch alles te zeggen!

Na beëindiging van de teelt van landbouwgewassen is het
ruadzaam de grond in de voorzomer nog een paar keer los te
maken. Men voorkomt hiermede een te sterke grasonrwikkeling
gepaard gaande met srikstofvasrlegging, waardoor de populieren een sterke groeiremming zouden ondervinden (in de fruit-

teelt een bekend verschijnsel). Na -+ 6 jaar is de bosontwikkeling zodanig geworden, dat men het zwarrhouden achterwege

kan laten.

Men kan zich aÍvragen, komen al deze onkosten er wel uit en
blijft er nog wat winst overT Het is onmogelijk daarop een
algemeen antwoord te geven. De verschillen in grond, in wijze
van uitvoering en de kosten daaraan verbonden zijn te groot.
Bij mij was de tussenteelt van landbouwgewassen steeds rendabel zodat er jaarlijks een paar honderd gulden overbleef. Na

de landbouwgewassen heb ik de grond nog drie jaar in de
voorzomer bewerkt; één keer gefreesd in mei en een paar keer
met een cultivator bewerkt in juni en juli, wat mij ongeveer
f 160,- per ha per jaar kostte. Daar sraat regenover, dar de
bomen sterker gegroeid zijn dan normaal. Op mijn perceel
,,de Pas" is na 7 jaren de stamomuek van 'Serorina' ! 53 cm
en van de uitzonderlijk dankbare 'I 214' ruim 80 cm. De
groeiwinst ten gevolge van de grondbewerkirg * I 100,kunstmest per jaar per ha schat ik wel op twee jaar. Men mag
deze taxeren op: 190 (aantal bomen per ha) \ 2 groeijaren \
t 2,50 (waardevermeerdering per boom per jaar) - ï 950,-;
af 3 jaar zwarthouden3Y.ï160,--Í 480,af de helft van

bemestingskosten ï I70,-

I 650'-

blijft ongeveer ï 300,-over, war
*.t t,
Daarom durf ik geen algemeen advies"t.,
ror zwarr houden
dus er

te

geven. Ieder moet dir voor zich zelf uitmaken. Ook de gunsrige
bijkomstigheden kunnen een rol spelen zoals betere groei van
de jonge elzen en her ontbreken van brandgevaar en muizenschade. Bovendien zrjn er nog vele variaties mogelijk. Ik denk
hierbij aan het half dood spuiten van grassen mer paraquat,

amitrol, Prefix enz. in de voorzomer. Her is gemakkelijk uit
te voeren en heeft .daardoor de laatste paar jaar een grore
toepassing gekregen. Het is echter niet zo werkzaam als de
mechanische grondbewerking.

Verder moet

ik

er op wijzen, dat vele populieren op

zware,

natte grond groeien, waardoor het zwarthouden moeilijk wordt
en zelfs verkeerd is. Een rendabele onderteelt is dan ook niet
mogelijk. In twijfelgevallen zou men alleen de grond langs de
rijen bomen kunnen zwart houden. Dus op re zware grond
moet men de grond niet zwart houden. Men moet zrch daar
beperken tor her loshakken van de grond vlak bij de bomen.
Ook kan men in dergelijke gevallen een flinke laag gras, stro
of ander organisch materiaal om de jonge boom aanbrengen.
Het is net zo goed als zwarr houden (wel iets meer gevaaÍ
voor vreterij door muizen aan de wortels en brandgevaar).
Alleen voor jonge bomen kan deze werkwijze rendabel zijn.
Men kan het gras maaien en om de jonge bomen aanbrengen.

Er is nog veel te zeggen over de teelt van jonge populieren.
Belangrijke vragen zijn daarbij hoe de invloed van de versterkte jeugdgroei op de houtkwaliteit en op de vatbaarheid
voor ziekten en plagen is.
Het doel van mijn betoog is er op te wijzen, dat men moet
proberen de populieren in de jeugd sneller re doen groeien
(grondbewerking, mesren, spuiten). De grondbewerking is
hierbij een zeer belangrijke methode. Men kan hiermede gemakkelijk één of meer groeijaren winnen. Men moet hierbij
de rentabiliteit wel goed in het oog houden. Op latere leeftijd,
als het bos zich gesloten heeft, kan men de groei nier meer
zoveel bevorderen. Het gebrek aan licht is dan de beperkende
factor.
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lr. C. Tutein Nolthenius
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Een imposante beplanting van de ,rHarÍÍ" populier

Consulent SÍaaísbosbeÀeer Noord-BraÀanl
vaak sterker optreden dan in een andere, kunnen spreiden.
ik wil U graag iets vertellen over een opstand van de 'Regenerata Deutschland', de zgn. ,,Harff Pappel", die door dit Congres

in

de gemeente Gustorf

in Duitsland werd

bezocht.

De gemeente Gustorf ligt ongeveer 45 km ten zuid-oosten van
Roermond en enkele kilometers noordelijk van het dorpje
Harff. De popuiierenteelt is in deze streek al zeer oud en
geeft de kleinere gemeenten jaarlijks aardige inkomsten.

In

1870 werd, waarschijnlijk

uit Frankrijk, een populiereras

naar deze streek geïmporteerd en die heeft de officiële naam
'Regenerata Deutschland' gekregen. Door het dorpje Harff
kreeg hij de bijnaam ,,Regenerata Harff" oÍ ,,Hafif", die voor
ons wel bekend is. De officiële naam in ons land is 'Regenerata
Duitsland'.
Gustorf zelf heeft 115 ha populierenbos waarop ruim 19000
mB hout staat ofwel gemiddeld 16! mr per ha. De gebruikelijke omloop van 35 rct 40 jaar is voor onze begrippen lang,
maar dit werpt wel zijn rente af daar de bomen tot deze

leeftijd nog steeds bijzonder gezond zijnen goed groeien.

De beplanting waar het nu in het bijzonder om gaat is een
,,Harff"-beplanting, aangelegd in 1932 tn 6 x 10 verband
zonder ondergroei.

Het bodemtype is een humeuze, voedselrijke, fijnzandige leem
tot sterk leemhoudend zand met een wisselende grondwaterstand, zodat de wortels tot 1,50 m diepte reiken.
Nachtvorsten zijn in deze streek vrij veelvuldrg, maar de beplanting heeft zich daar blijkbaar niet veel van aangetrokken.
In 6 keer snoeien werd een takvrij stamstuk van 9 m bereikt
bij een totale lengte van 34,5 m. De omtrek op borsthoogte
is gemiddeld 195 cm (doorsnee 62 cm). De gemiddelde aanwas is ruim 20 m'3/ha per jaar terwijl de lopende aanwas
ongeveer 15

mr/j/ha

bedraagt.

Over 5 jaar denkt men de opstand te vellen en dan zal

er

ongeveer 700 m3 tegen de grond gaan.

De foto geeft een beeld van het fraaie bos, dat er thans
Harfl Popalier. Opstand j2 jaar oad, j4,5 m boog, 9 m taktrij, omtrek

op 1,30 m 195

cm.

Foto: Turein Noltbenius

hebt U iets kunnen lezen over het
Europese Populieren Congres, dat in juni 1964 werd gehouden.
Als deelnemer aan dit congres werd ik getroffen door de keus
aan rassen die onze buurlanden op de markt brengen. Een

In het vorige nummer

ruimere sortering kan het voordeel hebben, dat we rassen
vinden met een hogere produktie van wellicht een betere
kwaliteit hout. Dit is m.i. echter niet het belangrijkste. Belangrijker is, dat we de risico's van ziekten die in het ene ras

lr. H. A. van der Meiden
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staat.

De zware, absoluut noestvrije stammen zijn landschappelijk
fraai omdat ze niet zo kaarsrecht zijn. De kronen zijn mooi
aaneengesloten en de takaanzet is vrij steil terwijl de zijtakken
meest dun zijn.
Gezien de goede groei en het gezonde

uiterlijk van de Harff
in Gustorf meen ik, dat dit ras ook op verschillende plaatsen

in Nederland voor gebruik aanbevolen kan worden daar de
gronden en het klimaat niet sterk afwijken van onze omstandigheden.

Op deze wijze kan ons beperkte sortimenr wat uitgebreid
worden.

De 'liin3'-populier

Direcleur Stichting lndu striehoul

wij er de aandacht op gevestigd dar
ons handelssortiment populieren een te beperkt aantal rassen
telt. Iedere verantwoorde uitbreiding er van is dus zeer gewenst. Het is dan ook een goed bericht dat men in Nederland
sinds kort de mogelijkheid heeft enkele goede Duitse rassen
onder N.A.K.B.-plombe te kopen, en wel 'Regenerata Duitsland' en 'Ions'. Het is speciaal over de laatste dat wij hier iets
Reeds meermalen hebben

willen

ln

zeggen.

1952 signaleerde de Duitse kweker Riiskamp

in een 'Ro-

busta'-beplanting in 'Westfalen een afwijkende populier, die
eerst ,,Riesenpappel", vervolgens 'Serolandica' en tenslotte
definitief 'Lóns' noemde. In L954 vonden wij in ons land, bij
Best, een ons onbekend ras dat later eveneens 'Ións' bleek te
zijn, dus identiek aan de vondst van Rtskamp. In zijn geval
is de boom vermoedelijk met een partij 'Robusta' uit Frankrijk geïmporteerd, omstreeks L926. De boom bij Best is vermoedelijk in 1934 geplant en stond russen enkele even oude
'Brabantica'. In Duitsland heeft men naderhand ook op andere

hij
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plaatsen 'Lóns' gevonden, die echter pas larer door de bekende
populierenkenner Miiller als zodanig zi,1n geïdentificeerd.

Merkwaardig is dat ook op enkele vindplaatsen in Duitsland
'Lóns' gemengd met 'Brabantica' werd aangetroffen! Hieruit

blijkt

reeds dat deze twee rassen enige gelijkenis hebben, waardoor ze bij de kwekers ziin verward.
De 'Lóns' mag niet zonder meer door de kwekers worden verhandeld. De eerste vinder, Riiskamp, doet er bepaalde rechten
op gelden, die er op neer komen dat populiereplantsoen onder
de naam 'Ións' niet zonder zijn toestemming mag worden
verkocht. Voor verkoop in Nederland heeft nu de firma Van
Iersel te Udenhout licentie verkregen.
De ervaringen met dit ras in Duitsland zijn goed. Volgens
Miiller groeien de in Duitsland gevonden oudere bomen duidelijk beter dan 'Robusta'. Het ons bekende exemplaar te Best
is ook uitzonderlijk goed gegroeid; op 30-jarige leeftijd had
hij een hoogte van ruim 30 meter en was de diameter op
1,3 m hoogte ongeveer 63 cm, terwijl de inhoud meer dan
3,5 m was. Recente ervaringen met jonge aanplantingen ziin
goed.

De 'L<ins' is mannelijk en behoort tot de Aigeiros-sectie van
het geslacht Populus, dus tot dezelfde groep als 'Gelrica', 'Robusta' en onze andere gebruikspopulieren. Hij is matig gevoelig
vrij goed bestand tegen roest en vertoont in
Best, waar hij tot voor enkele jaren tussen nogal verkankerde
'Brabantica' stond, geen bacteriekanker.

voor Marssonina,

De vorm van de jonge boom is aantrekkelijk; hij heeft weinig
takken en groeit vrij recht. Als oudere boom lijkt 'L<ins' enigszins op de bij ons onbruikbare 'Brabantica'; hij heeft een vrij
rechte stam en omhoogstrevende takken, waardoor de kroon
niet breed is. Het uitlopende blad is groen. Het zomerblad van
jonge planten is breder dan lang, een zeer opvallend kenmerk.
De scheuten zijn groen. De 'Lrins' loopt vrij laat uit, maar vóór
'Serotina'. Over de houtkwaliteit is ons nog niets bekend.
Het betreft hier een populiereras dat voor onze populierentelers beslist perspectiev€n biedt door zijn goede groei en
redelijke tot goede resistentie tegen ziekten. Een beperkte aanplant kan dan ook zeker worden aanbevolen met uitzondering
voor het kustgebied, daar nog geen gegevens beschikbaar zijn
over de gevoeligheid voor zeewind.

'1.óns'

bij Bett, na hap uan de onringende poprlierenbeplatting.
Foto: J. B. Veg

INTERESSANTE BEPLANTINGEN')

IV
De IJsselmeerpolders ontwikkelen zich tot één van de belangrijkste centra van populierenteelt in het \Testen van Europa,
met vele belangwekkende beplantingen. Eén van de oudste
daarvan vindt men in het boscomplex ,,De Voorst", gelegen
in het oosten van de Noordoostpolder. Het was hier dat in
1950 op iniriatief van wijlen prof. Houtzagers een groot terrein, ongeveer 40 ha, werd gereserveerd voor een proefbeplanting waar kon worden nagegaan:

1.
2.

van de belangrijkste rassen wordt vergeleken (foto 1).

De bodem is verschillend van samenstelling, men komt er
zowel zandige, zavelige als venige gronden tegen, terwijl er
ook gedeelten uit keileem bestaan. Hij is echter in alle gevallen vruchtbaar, terwijl van watertekort nergens sprake is.
De grondwaterstand is ongeveer

l0

à 90 cm. De grond is vóór

de aanleg van de beplanting 10 cm diep geschild, tweemaal
geschoffeld en vervolgens 25 à 30 cm diep geploegd.

De kenmerken van een groot aantal populiererassen.
De groei en opbrengst van de rassen die toen als belangrijk
werden beschouwd.
1. De invloed van een onderbegroeiing van els of van wilg op
de populier.
4. Het effekt van bemesting.
t. De meest gunstige plantafstand.
\il7e kunnen in dit bestek niet het hele proefterrein, dat veel
interessante geÍlevens heeft opgeleverd, behandelen, maar zullen
volstaan met iets te vertellen van dat gedeelte waar de groei

De verschillende populiererassen werden in het voorjaar van
1950 aangeplant in grote vakken, nl. van 60 x 42 m, met
70 populieren per vak, op 6 x 6 m in driehoeksverband. De
populier werd gemengd met els aangelegd. Elk ras werd in
3 vakken geplant. Houtzagers gebruikte een groot aantal rassen zoals uit de tabel blijkt. Het waren de toen overal in de

r)

eigenschappen

Foto's v. ci. Meiden.

l.randel verkrijgbare populieren, maar ook enkele nieuwe rassen.

Drie daarvan, de laatste drie in de tabel, zijn verwant aan de
balsempopulierengroep en lopen daardoor het gevaar kanker
te krijgen.

De grote vakken vergemakkelijken de beoordeling van de
van de klonen. Door de grote l.reterogeniteit
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Foto 1. Proefbeplanting ,,De Voortt". Rechts op tle t,oorgrontl'Regene- Foto 2. Jong utortelo|slag udtt es|,3,5 tot
rata', linhs 'Virginiana de Frigtticorrt',

van de bodem was het echter noodzakelijk een aantal vakken
voor de groeibeoordeling buiten beschouwing te laten. Niettemin zijn de resuitaten van de proefbeplanting leerzaam en
interessant.
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat later onderzoek

uitwees, dat een deel van de nieuwe rassen in wezen niets
nieuws opleverde! Zo bleek 'Regenerata' dezelfde te zijn als
'Serotina erecta', terwijl 'Vernirubens' identiek bleek te zijn
aan 'Robusta'.

In de tabel zijn de gemiddelde

diameter en hoogte van de
verschillende rassen eind L)63 aangegeven, gebaseerd op metingen van het Bosbouwproefstation.
Gem. diameter

Ras

oP 1,3 m hoogte
(cm)

Heidemij
Robusta

Vernirubens

(-

23,1
24,5

24,t

Robusta)

Gem. hoogte
(m)
r5,g
17,3
16,9

17,t

Marilandica

29,1
24,2

Serotina

19,7

t4,j

Regenerata

24,6

15,7
15,7

Gelrica

Serotina erecta (:
Regenerata etecta

Regenerata)

25,3

(- Virginiana de Frignicourt)

?ol
26,8
29,6
27,3
24,1

Eugenei
Geneva

C)xford
Berolinensis

14,4

17,4
16,1
18,5

t7,5
14.6

De tendens is duidelijk: Een zeer goede groei van 'Geneva',
'Gelrica' en 'Virginiana de Frignicourt', waarvan de laatste
echter een kromme stam heeft. Op de tweede plaats komen
'Oxford' en 'Eugenei'; de laatste heeft een matige hoogtegroei.
Onderaan komen 'Serotina', 'Heidemij' en 'Berolinensis', de
eerste twee ongetwijfeld door een combinatie van hun grote
gevoeligheid voor roest en de sterke beschadigingen door de

Wenst U hout

te

I n

boog.

vorst in 1962. Her gezondste uiterlijk hebben 'Geneva', 'Oxford' en 'Robusta'.
Nlat de ziekten en beschadigingen betreft, moet geconstateerd
worden, dat de 'Oxford' en 'Geneva' tot dusverre vrij van
bacteriekanker zijn, maar dat 'Berolinensis' sinds enige jaren
ernstig door deze ziekte is aangetast. Gedurende de laatste jaren
is in beperkte mate Marssonina opgetreden, waarbij alleen
'Geneva' en 'Oxford' geheel resistent bleken te zijn, terwijl
'serotina erecta' en 'Virginiana de Frignicourt' erg gevoelig
waren. Ernstige schade is door de nawinter in 1962 aangericht.
In maart is, na een zachte periode in februari, de temperatuur
gedurende een aantal dagen niet boven het nulpunt geweest,
waardoor ernstige taksterfte is opgetreden bij de rassen 'Serotina', 'Heidemij', 'Geneva' en 'Robusta', vooral bij de eerste
twee. Bij 'Geneva' is inmiddels deze schade nauweliiks meer
merkbaar.

wil ik nog vermelden dat bij de aanleg een drietal
vakken is beplant met een espenkruising. Deze trilpopulieren
zijn echter een aantal jaren geleden gekapt, omdat ze ziek
waren (vermoedelijk kanker). Nu is het merkwaardig te zien
hoe zich, ondanks de elzenvegetatie, een dicht bos van espenwortelopslag heeft ontwikkeld met bijzonder Íraaie, snelgroeiende stammetjes, waarin onlangs een eerste dunning is
uitgevoerd (foto 2). Het zal intetessant ztjn te zien wat van
deze (goedkope) onverwachte verjonging terechtkomt!
Een relaas over deze proefbeplanting is niet volledig, zonder
dat erop is gewezen l.roe fraai dit bos zich heeft onrwikkeld.
In nauwelijks 15 jaar is hier een werkelijk bos ontstaan, dat,
getuige de belangsteiling van de kampeerders in ,,De Voorst",
Terloops

ook voor niet-bosbouwers grote betekenis heeft.
Er zijn dus allerlei motieven, zeker voor een populierenteler,
om deze beplanting eens te bezoeken. De plaatselijke functionarissen van het Staatsbosbeheer zullen hem daarbij ongetwijfeld willen rondleiden en hem alle gewenste inlichtingen

willen

geven'

kopen of te verkopen ?
Een qnnonce of sdvertentie

Ir. H. A. van der Meiden
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POpULIER kqn U helpen

L3

KALENDER

x 60 x

Als dit nummer van Populier U bereikt, staat de tijd van planten voor

worden gemaakr b.v. 60

U ook van plan bent
om een populierenbeplanting uit te
voeren, dan staan U, vóór U zover

Staat de beplanting volop in de wind
dan kunt U het plantsoen dieper planten. Het aanbrengen van boompalen
is duur. Eén-jarig plantsoen, dat erg
lang is geworden, kunt U uitstekend
tot op een zijknop inkorten.

de deur. Indien

bent, misschien nog voorbere,dingen
te wachten.
Schenkt U vooral goede aandacht
aan de ontwatering van de plantplaats
en wel zo vroeg mogelijk. Onder een
goede ontwatering dienen we dan te
verstaan een grondwaterstand, niet

hoger dan 70 à 80 cm. Het is van
belang dat de ontwatering geruime

tijd voor het planten in orde

is.

Het maken van zeet grote plantgaten
heeft geen zin en is duur. Na volle
grondbewerking kunt IJ volstaan met
een plantgat waarin de plant kan
worden aangebracht. Veelal zal dan
een één-jarige boom 30 x 30 x 30
cm voldoende zijn. Bij Z-jarige bomen
40 x 40 x 40 cm. Heeft geen volle

bij

grondbewerking plaats gehad, dan
dienen de plantgaten wat groter te

30

cm.

Konijnen en hazen zijn dol op popu-

lier, terwijl ook de reebok ze gra g
zal vegen. Heeft U veel wild, dan
doet U er goed aan de planten te beveiligen. Een stukje gaas is om de
jonge boompjes betrekkelijk vlug aangebracht.

groter effect wanneer ze zeet vÍoeg
worden toegediend (december tot februari). Dit probleem is nog in onderzoek.

Zorgt U er voor dat de plant, die
door het verplanten verzwakt is in
een goede concurrentie-positie komt.
Zwart houden om de plant bevordert

dit sterk.
Indien U grassen langs chemische
weg wilt bestrijden dan is februarimaart daarvoor de geschikte tijd. In
veel gevallen zal in deze tijd het toedienen van een gift van 5 à 6 kg

stimuleert de jeugdgroei. Stikstofbemesting in het tweede en in de vol-

dalapon een goed effect hebben. Het
langs chemische weg bestrijden van
tweezaadlobbige onkruiden met simazin e.d. heeft alleen effect indien het
wordt toegepast op schone grond, dus
na het planten (c.q. vroeg in het voorjaar). Bent U op het gebied van chemische onkruidbestrijding niet of niet
voldoende deskundig, doet U er goed
aaí eÍ een deskundige bij te raadplegen. Ook hier zit een ongeluk in

gende jaren hebben waarschijnlijk een

een klein hoekje.

U een inzicht
in de bemestingstoestand van

Grondonderzoek kan

geven

uw terrein. Over het algemeen
vordert een fosfaatbemesting in

be-

het

plantgat, gemengd met de grond, de
wortelontwikkeling. Stikstofbemesting

op de plantspiegel toegediend in mei

VRAAG EN ANTWOORD
Vragen voor deze rubriek kunnen gezonden worden naar de secretaris
van de redactie van dit tiidschrift, adres: Gen. Foulkesweg 64, Wager.ingen. 7re worden door ter zake deskundigen beantwoord, zoveel

wordt een overzicht gegeven van de opstanden en wegbeplantingen van populier in 1960. Dit overzicht is gebaseerd op de

Brtreau Inlands Hout te Den Haag.

de uitbreiding van het populierenareaal. Het geeft als oppervlakte populieren, ingedeeld naar drie leeftijdsklassen. Op
grond van deze gegevens concludeerde het Staatsbosbeheer dat
de jaarlijkse bijgroei aan jonge en oude populieren 200.000 mB
bedraagt, terwijl de produktie ln 196I niet meer dan ongeveer
110.000 mB was. Deze produktie is sindsdien nog verder ge-

mogeliik in ons tildschrift, anders rechtstreeks.

l.

Hoeueel populierehout, takvilj sramhout, rophout en takhout, gescheid'en naar diameterklase en hoeueelheid., komt aan
elk uan d,eze d.rie categorieën jaailijks in Nederlanl' aan d'e
lnalkt? Met d.eze uraag wordt het Bureart lnland.s Hout regelmatig geconfronteerd' d.oor bettaand'e ert nieu.u te t,esligen
houtinàuÍrieën. Voor het aestigen aan een inlu'sÍrie of het

ombuigen aAn een bestaand'e ind'ustile
belang ont te xueteil. hoeueel grond,stof

is bet ttan essentieel
'jaarlijks in Ned'erland'

i.r te betrekhen.

2. Mocht U

boaenstaand.e uraag n.iet

d'irekt kunnen

beanr-

'woord.en, bettaat er dan d'e nzogelijkheid' dat een ond'erzoek
tuord.t ingesteld' om achter d,eze hoeaeelhed.en te komen?
3. Daar ook cle hoeaeelheid' alualhout aan d'e houtaeruerkende
ind'ustrie, b.u. d'e klompenind'uttrie e.d.., d'ie popalierehout aerwerkt, tegenruoord.ig aan groot behng is om med'e in d'e berekeningen aoor d'e hoeueelheid gronl'slof ,e uorden belrok'
ken, zott. ik als d'erd'e uraag ruillen ttellen: hoeaeel afualhout
komt jaarlij ks aan de p op ulier e h out-o erta er kend'e-ind'us trie aan
d.e markt, bij uoorkeur gescheiden naar d.e categorieën: zaagsel,
kru.llen, tpaand.ers, schaadelen e,d',, uaaruoor uord.t het nu gebruikt, in utelke hoeueelbed.en en. hoeaeel blijft er ongebru'ikt?

Antw; Uw vraag is

veelomvattend, bijzonder belangrijk en
betreft onderwerpen waarover te weinig bekend is.
ad 1. In een publikatie van de heer Grandjean van het Staatsbosbeheer in het Nederlands Bosbouwtijdschrift van mei '61

Nederlandse bosstatistiek, aangevuld met gegevens uit een
onderzoek, dat het Staatsbosbeheer in 1960 heeft ingesteld naar

daald en zal nu niet meer dan 90.000 à 100.000 mB bedragen.

\7e kunnen echter, gezien de huidige aanwas, in de komende
10 jaren een stiiging van de produktie verwachten tot ca.
200.000 mB. Over de aard van dit aanbod, Percentage stamhout
etc., is niets met zekerheid te zeggen. In Italië rekent men met
ongeveer 65 à 70 7o stamhout per populier, d.w.z. hout dat in
fineer- en zaagindustrie toepassing vindt.

ad 2. Zowel in het kader van de Internationale als van de
Nationale Populierencommissie wordt getracht een beter inzichr in het door U bedoelde aanbod te krijgen. Dit is echter
bijzonder lastig, enerzijds door de grote versnipperdheid van
het populierenbezit, anderzijds doordat het populierehout in
Nederland overwegend door de producent direkt aan de ver-

bruiker wordt verkocht. \Wij zullen Uw vraag in elk geval
doorgeven aan de \íerkgroep Exploitatie en Gebruik van de
Nationale Populierencommissie en vetzoeken na te gaan of
er mogelijkheden zijn om sneller een overzicht van het aanbod

van de verschillende populierehoutsortimenten te verkrijgen.
'$Vij zijn echter over deze mogelijkheden niet optimistisch!

ad 3. Voor zover ons bekend kan niet gesteld worden dat
afvalhout van populierehoutverwerkende bedrijven werkelijk

I4
aan de markr komr. Het percentage afval is hoog, vooral in
de klompenindustrie (die nog steeds t 60 %o van ons populierehout verwerkt! ) maar her vindt bestemmingen die van
geval tot geval zeer verschillend zijn. ln verreweg de meeste
gevallen vormt her afval echter een probleem, zodat iedere bestemmingsmogelijkheid een oplossing kan betekenen. Er bestaat geen enkel idee over de aard van het afval; in de klompenindustrie zal dit. vooral uit spaanders en schaaldelen en in
de fineerindustrie vooral uit restklossen, afgekeurde stamsrukken en fineren bestaan. Een nader onderzoek hieromtrent
is zeker mogelijk, waarbij weer initiatieven kunnen uitgaan

van de onder 2 genoemde t0Terkgroep van de Nationale Populierencommissie. Een dergelijk onderzoek heeft echter alleen

Antu.: Mits aan de in genoemd artikel vermelde aanwljzíngen
wordt voldaan, is hec gebruik van poren op de door U genoemde grond zeker mogelijk. \7el is het voor een goede

zin als voor her afval goede bestemmingsmogelijkheden aaÍLwezig zi)n, die afzet ervan ook op langere termijn mogelijk

beworteling en een snel aanslaan van de planten belangrijk,
dat het kleipakket van de schor niet re dun is. Is dit dunner
dan 70 cm dan kan, indien na het planten een lange droge
periode volgt, verdroging en afsterven door schorsbrand bij

maken.

poten eerder optreden dan bij bewortelde planten.

B. re G.
Een uraag naar aanlei.ding aan bet artikel ouer het gebruik aan
poten in he, nouember-nantnter oan ,,Populiey'': Kunnen poten
ook gebruikt uord.en bij d.e beplanting aan een schor bij
Kortgene? Door d,e ztaare grond, ter plaatse kan d,eze ntetltod,e,
d'oord.ar geen plantgaÍen boeaen tlorden gegraaen, aanzienlijke
b esp aringen op leu eren,

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
Prognose van de aanplanr van populiererassen in Nederland
in de periode L965-1968. Uirgave van de Nationale populierencommissie, Museumlaan 2, Utrecht.

In

deze prognose wordr een inzicht gegeveo in de te verwachten verhouding russen de hoeveelheden planten van de
verschillende rassen die in de eerstkomende jaren zullen worden aangeplant. Als basis daarvoor dienen vooral de adviezen
die het Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in verschillende populierengroeigebieden in Nederland zullen geven.
Een dergelijke prognose is vooral voor de kwekers van belang
omdat zij daardoor beter kunnen bepalen welke rassen zé
dienen te kweken. Bovendien zal het voor de telers gemakkelijker worden de rassen te betrekken, die zij wensen.
Bij bestudering van de gegevens valt in de eerste plaats op dat
het aantal rassen dar op grorere schaal wordt geteeld inderdaad
wel erg klein is. \(/aarom volgens deze prognose alleen de
Heidemaatschappij enkele nieuwe rassen adviseerg terwijl het
Staatsbosbeheer dir niet doet, blijkt uit de toelichting niet. Het
is echter wel te verwachten dat ook het Staatsbosbeheer de
aanplant van deze rassen op enkele plaatsen op beperkte schaal
zal adviseren. ITij hopen overigens dat de nieuwe selectie
'NL925' meteen onder een definitieve naam in de handel zal
worden gebracht.
'Serotina de Champagne' wordt in de tabellen wel genoemd,
maar niet aanbevolen. Het is jammer dat niet wordt vermeld
waarom dit niet het geval is, te meer daar er in de toelichting
over de andere rassen wel iets naders wordr medegedeeld.

Tenslotte kan nog worden geconstateerd dat het Staatsbosbeheer vooral in de groeigebieden 1 en 2 een veel groter percentage 'Robusta' | 'Zeeland' adviseert dan de Heidemaat-

schappij. Een verklaring van dit verschijnsel onrbreekr echrer.
Deze min of meer krirische opmerkingen nemen niet weg dat
we ons bijzonder verheugen over de verschijning van deze
eerste prognose, omdat hiermede zowel aan de kwekers als aan
de telers belangrijke gegevens worden verstrekt voor het vaststellen van hun plannen.
J.B.

H, Á, aan

d.er Meiàen. Virus bij populier. Ned. Bosbouw Tijdschrift, september 1964, 269-275.

Schrijver besteedt vooral aandacht aan de praktische

aspecren

van het optreden van virus bij populieren.
Het beschreven onderzoek richtte zich in het bijzonder op rwee
problemen, namelijk: in hoeverre wordt de groei van populieren door virus beïnvloed en in hoeverre leidt vernietiging
van moerstoven mer virusverschijnselen tot uitschakeling van
het virus.
Geconcludeerd wordt dat de invloed op de groei van populieren door de in ons land voorkomende aantasting van geen
betekenis is. Dit kan dus ook niet een morief zijn voor het

vernietigen van planren die virusverschijnselen verronen.
Het vernietigen van zieke moerstoven blijkt wel degelijk van
belang te zljn omdat deze een veel grorer percenrage zieke
planten leveren dan moerstoven die geen verschijnselen vertonen.

Omdat de verschijnselen van het virus vooral in de nazomer
moeilijk te herkennen ztjn, is de doeltreffendheid van de
keuring op virus zoals deze thans geschiedt, volgens de schrijver twijfelachtig.
J.B.

Th. M. Berg. Studies en poplar mosaic virus and its relations to

the host (Mozaïekvirus bij populier). Dissertatie Landbouw-

hogeschool \íageningen, september 1!64.

Een wetenschappelijke studie over her vooral aan populierekwekers welbekende populierevirus. Op de kwekerijen wordt

door de N.A.K.B. zorgvuldig het vóórkomen van virus gecontroleerd; aangetaste planren worden niet geplombeerd. Het
is daarom van veel belang dat de auteur in een studie van
enkele jaren enkele fundamentele aspekten van dit virus en van
zijn telatie met de populier heeft onderzocht. Hij is erin geslaagd het virus te isoleren en te focograferen. Hij beschrijft
de verschijnselen en de vatbaarheid van verschillende populiererassen.

Hij heeft voorrs

gerracht na te gaan hoe de gezonde

populieren worden besmet.

Dit

laatste bleek een moeilijk

probleem te zijn; overbrenging van het virus door luizen acht
de auteur het meesr waarschijnlijk, terwijl infekrie door bladen wortelkontakt uitgesloten lijkt.
v.d.M.

1t
MEDEDELINGEN

Bij de kortstondige

het regelmatig en deskundig snoeien van de bomen worden
ruimschoots vergoed door de meerdere opbrengst. Door de
Directie werd er de nadruk op gelegd, dat in de toekomst voor
slecht onderhouden populieren de pnjzen op stam zeer zeker
zullen dalen, terwijl een royaal rendement voor de bosbezitters
is weggelegd in Klasse-A bomen. Namens de L.P.P. werd door
de waarnemend voorzitter, de heer Timmermans, een dankwoord gesproken voor de genoten gaswrijheid, terwijl aan het

begrafenis.

personeel nog een tractatie werd aangeboden. Aansluitend werd
in Hotel 'S7aterloo te Beesel een algemene ledenvergadering
gehouden waarop diverse interne kwesties werden afgehandeld.

LIMBURGSE POPULIEREN PIONIERS

De nog jonge Limburgse Populieren Pioniers zitten vol activiteiten. De laatste maanden is men hiermee ijverig verder
gega rr. Er werden enige besruursvergaderingen gehouden, een
excursie ondernomen en er vond een Algemene Ledenvergade-

ring

plaats.

ziekte van Mr. N. Beckers werd door
bestuur en leden belangstelling getoond, terwijl innige deelneming werd beruigd bij gelegenheid van zijn overlijden en

In een bestuursvergadering werd o.m. aandacht geschonken aan
de opvolging van wijlen voorzitter N. Beckers en werd een
toelichting gegeven op de in behandeling zijnde kwestie rond

Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden
van Mr. N. Beckers, werd de heer F. A. C. Vayssier, Hoofd
van Openbare \Werken der gemeente Susteren, met algemene

het verkrijgen van ontheffing van \Taterschapslasten voor bosbezit. Vice-voorzitter, Burgemeester Th. van Hinsberg, zal deze
kwestie met de terzake bevoegde instanties bespreken en verder
afwikkelen.
Op 1 december 1964 vond een excursie plaats naar Geraedts
Houtbedrijven te Swalmen. Na aankomst werd door de Directie van Geraedts Houtbedrijven een uiteenzetting gegeven
over de aard van deze bedrijven. De ruim twee uur durende
excursie was voor alle deelnemers een openbaring. Het meest
in de belangstelling stond de fabricage van de fijnere emballage. Eveneens trok sterk de aandacht van de excursisten het
schillen van een goed en van een slecht onderhouden boomstam. Het voordeel van het goed onderhouden van de boomstam was voor eenieder zonder meer duidelijk. De kosten van

stemmen gekozen.

J.H.K.
KTTEKERSRECHT'KEPPELS GLORIE'

Blijkens een publikatie in de Nededandse Staatscourant van
11 december 1964 is het kwekersrecht van het populiereras
Keppels Glorie op 9 december 1964 vemallen. Met ingang

van het seizoen 196r/66 wordt dit ras bovendien niet meer
geplombeerd. Tevens wordt dan het ras Serotina de Champagne, dat identiek is aan 'Keppels Glorie', in de handel gebracht. Daarbij zaI de naam 'Keppels Glorie' voorlopig als
synoniem tussen haakjes op de plombe vermeld blijven.

Boomkwe kerij e n

van IERSEL

UDENHOUT

Uw leverancier voor alle soorten N.A.K.B. populieren

in alle maten en leeftijden
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns populier

