D
Tidschrift

I

D
il00r

tee lt

en

a,

f ze t

u d, n

PoPulier en wt lg
I

I

I

I

Í
ií

I

)

Voorwoord
Tijdschnft ooor neelt
en afzet aan popalier en wilg

Met dit nummer begint de derde jaargang van ,,Populier". Het verheugr ons dar,
zoals uit reacties van vele zijden is gebleken, het tijdschrift in een behoefte voor-
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ziet. Daarvan getuigr ook hec roenemende aantal abonnees. Deze toeneming is mede

Uitgaae uan rle
Nationale Popalieren Comnissie

te danken aan de activiteit van verschillende lezers die ons nieuwe abonnementen
opgaven. Mochten er zich onder Uw relaties geïnteresseerden bevinden, deelt U ons
dan hun adres op een briefkalrt mede. \Vij zenden hen dan gaarne een proef-

Verschijnt vier maal per jaar

Ook ditmaal zijn artikelen opgenomen die ons sponraan zijn toegezonden, terwijl
andere zijn geschreven naar aanleiding van gebleken behoeften van de lezers. Mist
U toch nog bepaalde aspecten van de teelt of van afzet van populier en wilg?
Als U ons dit mededeelt zullen wij trachten zoveel mogelijk aan Uw wensen te

Redactie:

voldoen.

K. Adema, Eindhoven
Ir. J. T. M. Broekhuizen, Secretaris,
S7ageningen

Velen hebben reeds aan ons verzoek om het abonnementsgeld voor 1966 over te
maken voldaan. Zouden ztj die dit nog niet deden, binnenkort eveneens I 3,-willen overmaken op postrekening nr. 1172915 t.n.v. ,,Ádminisrateur Populier"
te \Tageningen? Uw overschrijving zien wij gaarne regemoer tóór 1 mei 1966.
Na die darum wordt namelijk een kwiranrie aangeboden, verhoogd mer J 0,65
incassokosten. Tijdige srorring van het abonnementsgeld bespaart IJ dus extra on-

- P. de Sonnaville, I/inssen
Ir.
rcd'acrie

Enkele vaste rubrieken moeren ror onze spijr ditmaal wijken voor enige artikelen,
waarin waardevolle tips worden gegeven voor werkzaamheden, die kort na de verschijning van dit nufllmer moeren worden uitgevoerd.

Prof. Dr. G. Hellinga,
\Tageningen
Ir. H. Á. van der Meiden,
I7ageningen
Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle

Ádministratie en
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kosten en onze adminisrrarie veel werk.
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De teelt van 'Gelrica' in de Achterhoekr)

Opzichter sÍiclr{ing,,Burgerweeshuis"

per jaar

Drakherij:

In de nummers van augustus en november

1965 werd de aandacht gevestigd op de
teelt van 'Gelrica' in de Gelderse Achterhoek door middel van poren. Het verheugt ons
'Walgemoed,
dat de Heer
die jarenlange ervaring heeft opgedaan met deze teelrwijze
in het gebied van Hengelo (Gld.) en omliggende gemeenten, deze op schrift heeft
willen stellen. Dit in het bijzonder omdat de Achterhoek het enige gebied in Nederland is, waar op gtote schaal onbewortelde poten worden gebruikt in plaats van door

Gebr. Verweij
Spijk 5, Tel. 283l,I7ageningen

de N.A.K.B. geplombeerde, bewortelde planten.
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Herkornst aan d.e poten,
Bij de ,,poten" (! 4 jarige stek), die hier veelal gebruikr worden voor de reelr van
P. 'Gelrica', kan men 2 soorten onderscheiden.
1. Poten afkomstig vaÍ zogeÍaamde knotpeppels. Deze peppels zijn gekweekt uit
poten, welke na ongeveer 2 à 3 jaar op ca. LJ5 m hoogte worden afgekapt.
Het afkomende deel kan weer als poot worden gebruikt, terwijl her afgeknotte deel
(de toekomstige knotpeppel) het volgend voorjaar nieuw lot schiet; deze loten nu,
zullen na ongeveer 4 jaat de poten voorrbrengen, zoals deze gaarÍ).e worden gewenst
en gevraagd.
Het spreekt vanzelf , dat niet alle loten tot volwaardige poren uitgroeien; meesral
zullen er dit per knorpeppel 3 à 4 sruks zijn; waarbij dient te worden opgemerkt,
dat bij aanJ<oop van bedoelde poren, deze eersr worden geselecteerd; vooral een
blanke (witte) bastkleur is zeer gewensr, rerwiil ook de harrkleur van de poot niet
rood, maar zwart moer zijn. Alleen poten mer gezonde, krachtige en dikke eindscheuten komen in aanmerking. Voorrs is het van belang, dat de knotpeppels waarvan men de poten koopt, op goede vochtige humusrijke zandgrond staan.
Het verdient aanbeveling de poten nier van te oude knotpepoels (maximaal -+ 12
jaar) te nemen, aangezieí deze meestal zeer schrale en dunne topscheuten vertonen.

2. Poten afkomstig uit de toppen (vooral geen zijtakken) van nog groeiende, gezonde populieren, welke roch op korte termijn moeren worden gekapt, of wel uit
10 à 15 jarige peppels, welke twee toppen verronen.
r)

Foto's: D. $Talgemoed.
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Foto 1. Op de aoorgrond. knotpe\pels met 4-jarig lot, langs o*àe beek
staawl. Deze 4-iarige lorefi zijn d.e Poten, uelke als regel door mij
caord.m gearazgd..

Foto 2. ln ber aoor'jaar ttan 1965 geplante 4 iarise poten, af homstig
uan knotpeppelt. Diameter ca. I cml lengte 51le à 6 m. Plantafstand
51/z m.

Foto I

Foto 2

Deze poten worden dan vooraf door vaklieden op

uit de bomen
Meestal zijn

dit

gebied

gekapt.
deze poten

minder recht gevormd dan die van
knoten, doch wat groei, verdere ontwikkeling en uiteindelijke
opbrengst betrefr, maakt dit geen verschil.

Gedachtig aan het spreekwoord: ,,\íie aan de weg timmert,
heeft veel bekijks", liqt het voor de hand dat wij bij voorkeur
voor een weg- of laanbeplanting poten van knotpeppels nemen.

scherpe

bijl

aangepunt, waardoor 3 zijvlakken ontstaan. Hierna

wordt de poor in het plantgat gezet en stevig diep in het ,,welzand" gedrukt, waarna het gat kan worden gedicht, waarbij de
grond goed stevig moet worden aangewerkt.

Door de aanwezigheid van de 3 zijvlakken is draaien van de
poot door eventuele harde wind niet meer mogelijk. Het is
namelijk van groot belang, dat de poten stevig en vast
grond komen te staan.

in

de

Hel grauen aan plantgaten,

Plantat'stanl'.

De plantgaten, van boven 50 x 50 cm of 40 x 60 cm, worden
meestal met de schop gegraven. De eerste halve meter diepte
met de gewone schop, verder met een kleine schop, waata.aÍt
een lange steel met kruk, of wel met een zogenaamde plantboor. Hiermede wordt de grond uit de diepere lagen naat
boven gehaald door de boor enkele malen rond te draaien en

Deze hangt natuudijk nauw samen met de plaats waar de peppels zullen worden geplant.
Bij bijvoorbeeld een wegbeplanting, aan êén zijde van de weg,
wa ÍaaÍr overigens aan beide zijden niet is geplant, aI 41lz à
5 m en bij een weg- of laanbeplanting aan weerszijden zal
51lz à 6 m als de meest gewenste afstand moeten worden beschouwd. In bosverband of indien grotere oppervlakten moeten
worden beplant, zou ik sterk willen adviseren om toch vooral

weer naar boven te brengen; dit kan worden herhaald tot men

de gewenste diepte van I à I.25 m heeft bereikt. De diepte
kan overigens zeer variëren en hangt nauw samen met de opbouw en samenstelling van de grondlagen.
Het kan voorkomen, dat er plaatselijk op een te planten perceel
harde lagen in de grond aanwezig zijn; deze moeten vanzelfsprekend worden doorbroken. Overigens is het onnodig te
vermelden, dat gronden waarin veel harde lagen voorkomen,
voor peppel-inplant ten enen male ongeschikt moeten worden
geacht.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de plantgaten dusdanig
diep dienen te worden gegraven, dat het zogenaamde ,,welzand" ruimschoots naar boven komt en de poten dus in ieder

geval in het grondwater komen te staan.

lVijze uan planren.
Van de in het eerste deel omschreven poten worden, alvorens
zij in de plantgaten worden gezet, alle zijtakken tot op 4 à
5 cm ingekort. Men houdt dus in feite een poot met eindscheut
over, waaraan enkele zogenaamde kapstokjes.

Deze poot nu wordt aan het ondereind van 3 kanten met een

3. ln het rooriaar 1960 geplante'Gelrica', afhomstig nit 20 iazr
oràe popalieren. Diam.: 16,6 cnz. Takuije ttamlengre thans reeàs 51lz
à 6 m. [.angs ueiland' 2]an zeq goede Awaliteit.
Foto

4, 22-jarige'Gelrica' langs goed ueiland. Diam.: 57 cm. Tahurije
stdnlengte:8 à9 m. Plantafstand:6 tn.
Foto

niet te dicht te planten en minimaal 6

x 8 m of 7 x 7 m in

acht te nemen.
Men zou in overweging kunnen nemen om bij beplantingen
van grotere percelen, de buitenste rij langs de zuid- en westzijde op bijv. 6 m afstand te poten. De ervaring heeft namelijk
geleerd, dat juist de diameter op borsthoogte prijsbepalend is
en niet het lange dunne boveneind. Dit is vooral de laatste
jaren sterk tot uitdrukking gekomen. In vroeger jaren konden
de periodieke dunningen als papierhout, vezelhout, stapelhout
e.d. misschien nog enig financieel resultaat opleveren, doch bij
de huidige hoge arbeidslonen en uitsleepkosten zullen deze de
opbrengsten van de eventuele dunningen verre overtÍeffen, te
meer nog waar de prijzen van papierhout, stapelhout enz.
geenszins aantrekkelijk kunnen worden genoemd.
Foto

3.

Foto 4.
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Verzorging, bentesling en snoei.
De eerste 2 jaren na de inplant kan nog worden ingeboet en
kunnen dode en slecht aangeslagen poten door nieuwe worden
vervangen. Nadien heeft inboeten weinig zin meer, aangezien
de dan ingeboete bomen na enkele jaren toch door de omstaande bomen worden overvleugeld en onderdrukt.
Voorts is het zeer gewenst om de eerste jaren rond de peppels
ongeveer 1 me grond zwart te houden, dit vooral bij aanwezigheid van veel grassen. Het is echter zeer de vraag of in
bospercelen met een sterke vegetatie, de kosten van deze bewerking wel opwegen tegen het resuitaat, dat er mee wordt
bereikt.

In

ieder geval

is het noodzakelijk om rond de peppel

elke

vegetatie als bramen, doornen, houtopslag enz. af te slaan en
om de peppel te laten liggen. Hierdoor houdt men een goede
bodemstructuur met een poreuze bovenlaag.
Bemesting wordt hier sporadisch toegepast. Alleen in die gevallen, waarbij de geplante peppels na enkele jaren nog een
schrale groei vertonen, zou het aan te bevelen zijn enige malen
een lichte stikstofbemesting rond de peppel te geven. Het
spreekt vanzelÍ, dat het eerste jaar nog geen bemesting nodig
is, aangezien de poten dan nog onvoldoende wortels hebben
gevormd.
Ook de snoei kan de eerste twee jaren achterwege worden ge-

laten. Na het rweede jaar kunnen, zo nodig, enkele te zwaar
gevormde zijtakken en eventueel aanwezige tweetoppen worden verwijderci.
Hierna is het gewenst de bomen te blijven observeren, om de
2 jaar zwate zijtakken en tweetoppen te verwijderen en 1 à 2
étages op te kronen. De takken glad en dicht bij de stam wegnemen, waardoor de gemaakte wonde snel kan overgroeien.
Na 10 à 12 jatige leeftijd dient een takvrije stamlengte van
ongeveer 8 à 10 m te worden bereikt.
Hierna moet het eigenlijk met de snoei afgelopen zijn.
Een te late snoei in oudere bomen is mijns inziens af te keuren
en wordt door de houtverwerkende industrie zeker niet geprefereerd, aangezien zich dan te veel dode noesten in het
werkhout gaan vertonen.

bos of in grotere complexen aangeplant moet men rekening
houden met een groeiperiode van 25 tot ruim 30 jaar.

In

OpbrengsÍ.

Het is moeilijk om over bovengenoemd onderwerp met

be-

uekking tot de Populus 'Gelrica' een juist beeld te geven.
Ik geloof wel te mogen stellen, dat deze populier in onze Gelderse Achterhoek in het algemeen een veel hogere m3-prijs
opbrengt dan andere rassen elders in ons land.
Als reden hiervoor zou ik willen aanmerken, dat er in

onze

omgeving nogal wat klompenbedrijven zijn gevestigd, waardoor
het transport goedkoper kan geschieden.
Voorts is er de mogelijkheid tot het afleveren van kwastvrije
onderstammen voor Íineer; bovendien is deze soort populier
gemakkelijker re verwerken en geeft veel minder uiwal.
Gaarne wil ik enkele opbrengsten van P. 'Gelrica' noemen,
welke wellicht als exceptioneel en ook door mij als vrij hoog
worden beschouwd, gelien de nog berekkelijk korte groeiperiode.

ln I9)9 werden door mij 32 stuks populieren op stam verkocht
J 5250,-. Deze stonden in één enkele rij langs een perceel weiland vaí zeer goede kwaliteit; leeftijd 20 jaar, onder
voor

linge afstand 51lz m, gemiddeide diameter borsthoogte 56 cm;
lengte werkhout 15 m, gem. inhoud 2,080 m3, prijs per m3

I

79,-.

ln 1963 werden 20 stuks op stam en bij inschrijving verkocht,

ï 3595,-; laagste ï 3368,-; staande in
langs een harde weg, wa rn ast weiland. Leeftijd
22 jaar, gemiddelde diameter borsthoogte 58,6 cm, lengte
werkhout 15 m, gem. inhoud 2,273 m3, prijs per mB ï 79,-.
Het merendeel populieren van beide partijen hadden kwastvrije
gladde onderstammen van 8 à i0 m lengte.
Het is geenszins mijn bedoeling, bovenstaande gevallen als
maatstaf te nemen, toch meen ik veilig te mogen stellen, dat
de meeste partijen van enige kwaliteit hier in onze omgeving
hoogste inschrijving
één enkele

rij

worden verkocht tussen

f 70,- à f 75,- per m3.

stand,

Kosten inphnt, onderhoud. er snoei.
De aankoopkosten van -+ 4 jatige poten, lengte t 5 m, diameter borsthoogte 7 à 8 cm, bedragen I 3,- à ï 3,25 per stuk,
inclusief vracht.
De kosten van het maken van plantgaten hangt natuurlijk af
van de bodemgesteldheid ter plaatse. Het maakt verschil of
deze gegraven moeten worden russen de stobben, waar afgelopen seizoen kaprijpe peppels zijn geveld of wel langs weiland
of op nieuw aan te leggen percelen.
Áls regel zal men toch op I 1,25 à I 1,50 per plantgat moeten
rekenen. Hierbij komt dan nog het aanpunten en bijsnoeien
van de poot en het dichten van het plantgat, samen te stellen

langs bouw- of weiland of als wegbeplanting, varieert van ruim
20 tot 25 jaar.

\Vat de kosten van het inboeten beueft, dit valt moeilijk

Kapleet'tijd..

De leeftijd waarop de peppels als kaprijp kunnen worden aangemerkt is nogal verschillend en hangt vanzelfsprekend nauw
samen met grondsoort, al of niet bijzonder gunstige stand, een
enkele rij of wel in bosverband.
Een partij populieren is kaprijp als de bomen op borsthoogte
ongeveer 50 tot 65. cm en meer meten, een enkele achterblijver
natuurlijk uitgezonderd. Dan kan men op de hoogste m3-priis
aanspraak maken.

De kapleeftijd van de Populus 'Gelrica' op gunstige

5.

lVegbeplanting aan 'Gelrica', aan ueerszijden begrensd d'oor
56 cm. Plantafstand: 6 x 6 nt. AÍkomstig aan knotPePPels.

Foto

uteiland.. Leeítijd: 23 iaar. Diam.:

op

f

0,75.

precies te zeggen en zal afhankelijk zijn van de meerdere of
mindere geschiktheid voor peppelinplant van het betreffende
perceel.

Op voor peppels zeer gunstige percelen zou ik dit op 3 à 5 %
willen stellen en op minder gunstige percelen op 5 à 8 %.
Het punt onderhoud en snoei is reeds voldoende belicht. De
snoei behoeft eerst na het rweede jaar te beginnen en kan om
de 2 jaar worden herhaald tot op maximaal L2 jatige leeftijd.
rJ7el is her noodzakelijk steeds bijzondere aandacht te besteden
aan mogelijke beschadiging, zoals afvreten van de bast door

bij langs een weiland geplante peppels.
Deze wonden veroorzaken namelijk dode plekken in het werkhout, overgroeien meestal zeer langzaam en zijn vaak tot op de
kapleeftijd nog zichtbaar, hetgeen vanzelfsprekend van nadelige
invloed is op de m3-prijs.
vee

,
Samenvattend

kan dus worden gesteld, dat de totale kosten

- zonder rente - van poot tot t 12 jarige populier
Í 8,- à Í 10,- per sruk bedragen.

ongeveer

Tensiotte wil ik nog gaarne de nadruk leggen op 3 belangrijke
punten bij de teelt van populieren.

uit te gaan van goed gezond plantmateriaalenplant
U voor Uw grond als het meest geschikt acht
en doe vooral geen ,,verkeerde" bezuiniging bij de aankoop
hiervan. Dit kan U later veel verdriet, tijd en geld besparen.

1e. Probeer

dat ras, dat

M. A. Erkelens

/

2e. Plant toch vooral niet te dicht, maar neem steeds een ver-

antwoorde plantafstand in acht; dit vooral bij aanplant in
groter verband. Bedenk steeds, dat een partij met een grotere diameter op borsthoogte, zij het niet evenredig, ook
steeds een hogere m3-prijs opbrengt.
3e. Besteed veel aandacht aan onderhoud en snoei gedurende
de eerste 10 jaren en tracht zoveel mogelijk .gladde, noestvrije onderstammen te verkrijgen van 8 à 10 m lengte. Het
spreekt vanzelf, dat snoei bij een enkele rij- of laanbeplanting meer noodzakelijk is dan bij aanplant in bos of grotere
complexen.

De keuring van de populier (vervolg)

Direcleur N.Á K.B.

In het vorige nummer van dit tijdschrift werden de doelstelling
en de organisatie van de N.A.K.B. uiteengezet. Thans zal

de

keuring van populieren worden besproken.
Deze keuringen geschieden aan de hand van door het Bestuur

van de N.A.K.B. vastgestelde en door de Minister van Landbouw en Visserij goedgekeurde Keuringsvoorschriften.
Voor eventuele wijzigingen en aanvullingen in deze voorschriften laat het Bestuur zich steeds adviseren door de Commissie

van Advies voor de Naaldhout- en Loofhoutgewassen van de

N.A.K.B. Van deze Commissie is de direcceur van het Bosbouwproefstation te lVageningen voorzitter. Voorts hebben
hierin zitting enige kwekers van plantmateriaal van de naaldhout- en loofhoutgewassen en enige vertegenwoordigers van de
gebruikers van dit plantmateriaal. De directie van de N.A.K.B.
maakt ambtshalve deel uit van de Commissie.
De keuringen van de populier zijn te onderscheiden in:
a. Keuring van moederplanten, die het stekmateriaal voor de
vermeerdering moeten leveren.
b. Veldkeuring van het plantmateriaal in de boomkwekerijen
met daaraan verbonden de registratie van de gekeurde partijen.
c. Partijkeuring met daaraan verbonden de waarmerking van
de goedgekeurde planten met het bekende N.A.K.B.strookje.

De keuring uan nzoederplanten.
Voor alle rassen van de populier (en dit geldt ook vcor alle
wilgerassen) heeft de N.A.K.B. voorgeschreven dat voor de
vermeerdering, dus voor de teelt van éénjarige planten en heesters, moet worden uitgegaan van voortkwekingsmateriaal (bij

de populieren zijn dit vrijwel uitsluitend stekken) dat rechtstreeks afkomstig is van een of meer door de N.A.K.B. goedgekeurde moerplanten, welke speciaal voor de stekwinning zijn
geplant (origineel materiaal), danwel van nabouw van heesters,
op het eigen bedrijf gekweekt uit origineel stekmateriaal.
Van de rassen, die momenteel in de keuring zijn, is deze nabouw tot het 5e jaar toegestaan. Dit houdt in dat men voor de
reelt van planten van deze rassen om de 5 iaar opnieuw van
origineel stekmateriaal moet uitgaan.
De N.A.K.B. kan uiteraard, indien dit om de een of andere
reden noodzakelijk wordt geacht, een kortere nabouwtijd voorschrijven of zelfs bepalen, dat uitsluitend van origineel stekhout mag worden vermeerderd.
lYaarom is d.it aoorscltrit't gastelà?

Het doel is om eventuele rasverwarringen zoveel mogeliik te
voorkomen en grotere zekerheid te verkrijgen bij de keuring
op rasechtheid en raszuiverheid. Dit geldt speciaal voor die
rassen, welke als boomkwekerijmateriaal moeilijk van elkaar te

Dit is o.a. het geval met P. 'Robusta', P.
'Zeeland', P. 'Heidemij' e.a. Het voorschrift is verder van be-

onderscheiden zijn.

lang voor nieuwe rassen, omdat de keurmeesters enige tijd
nodig hebben om de morphologische kenmerken van deze rassen te leren kennen. Bij de keuring van deze rassen wordt in
het begin dus mede afgegazn op de herkomst van het gebezigde
stekmateriaal.

Tenslotte heeft dit voorschrift ten doel de gezondheid van het
plantmateriaal te bevorderen. Op de moerplanten is namelijk
een doeltreffender ziektebestrijding en strengere keuring op
gezondheid mogelijk dan op heesters. Het is op deze wijze inmiddels ook gelukr om het mozaïekvirus, dat tot voor enkele
jaren in het populiere-plantmateriaal vrij algemeen voorkwam,
vrijwel geheel te elimineren. De schade die dit virus veroorzaakt aan de houtproduktie en houtkwaliteit van de populieren
is naar men aanneemc wel niet groot, maar bevorderlijk voor
de groei en de houtkwaliteit zaI het toch in geen geval zijn.
Bovendien is het voor de boomkwekers met het oog op eventuele export van populiereplanten van belang, dat hun plantmateriaal vrij is van dit virus.

Nieuw aangelegde moerpercelen worden het eerste jaar tweemaal, evenrueel driemaal op rasechtheid, raszuiverheid en gezondheid gekeurd, daarna wordt meestal met één keuring per
jaar volstaan. Dit geldt zowel vcor de moerplanten van de
N.A.K.B. als die van de kwekers.
Het is uiteraard zeer belangrijk, dat het stekmateriaal van deze
moerplanten rasecht, geheel raszuiver en zo gezond mogelijk is.
Voor goedkeuring van een perceel moerplanten wordt dan ook
als eis gesteld, dat de betreffende partij planten rasecht en geheel raszuiver moet zijn en dat er geen planten in mogen voorkomen, aangetast door een ziekte, die in de keuringsvoorschri{-

ten als ,,ernstig" zijn aangemerkc. Bij de populier behoren
hiertoe mozaïekvirus en schorsbrand (Cryptodiaporthe, synonym: Dothichiza populea).
Popdierestekkefl, geladarmelht net N.A.K.B.-strookje, alsmed.e het
Foro: N.AK.B./MaÍinus
certificaat aoor deze partij stekhen.
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De t,oorziening oan d'e boomktuekerijen n et origineel
steknuter'i+el en certificering oan d'it mareriaal.
Gedurende de eerste jaren, dat er keuringen op de populieren
werden uitgevoerd, heeft het moerplantenperceel van de Koninklijke Nededandsche Heidemaatschappij, welk perceel zich
te Laag-Keppel bevond, dienst gedaan voor de teelt van origineel stekmateriaal van de populier (tevens van de wilgen).
Daarna heeft het moerplantenperceel van de vroegere Stichting
Verbetering Houtopstanden (S.V.H.) enige jaren als zodanig
gefungeerd. Sinds 1964 geschiedt de voorziening van de boomkwekerijen via een moerplantenperceel van de N.A.K.B., dat

zich bevindt op de N.A.K.B.-proeftuin te Roelofarendsveen.

Dit

perceel, waatÍ/^Ít de grond bestaat uit humeuze klei (25 %
afslibbaar) beslaat momenceel een oppervlakte van t 30 are
en zaI in de toekomst nog worden uitgebreid.

zover nodig zal het worden vervangen door het nieuwe geselecteerde klonenmateriaa| van de Proefruin te Roelofarendsveen.

stekmateriaal wordt bij aflevering steeds geplombeerd
(bossen worden me! touw en sluirplombe afgesloten) en geetiketteerd met hff bekende N.A.K.B.-strookje, dat rasnaam en
aantal stekken vermeldt.

Het

Elke partij stekken bestemd voor éénzelfde afnemer wordt
bovendien begeleid door een certificaat van de N.A.K.B. Dit
certificaat vermeldt de naam (namen) van het (de) betreffende
ras(sen), hoeveelheid stekken, de nrs. van de strookies waarmede de bossen zijn gewaarmerkt, de datum van afgifte en
paraaf. van de N.A.K.B.-functionaris,

die het certificaat heeft

afgegeven.

Van de 11 nutspopulieren die momenteel in de kwekerijen
voorkomen, zijn op dit perceel moerplanten aanwezig en voorts
van 'NL 925', een nieuwe populier van de Stichting Bosbouwproefstation ,,De Dorschlcamp" te \Tageningen, waarvan dit

Het is aan de boomkwekers toegestaan zelf moerplanten van
de populier (en de wilg) te bezitten, echter alleen ter vootziening van het eigen bedrijf. Deze moerplanten moeten zijn
gekweekt uit origineel stekmateriaal dat als zodanig gecertificeerd werd onrvangen. Van deze gelegenheid wordt maar door

seizoen stekhout zal worden uitgegeven.
Het perceel is aangelegd met klonenmateriaal afkomstig van

De lezer zal zích

het moerplantenperceel van de vroegere S.V.H. Deze klonen
zijn inmiddels gedurende 4 seizoenen streng op evenruele rasafwijkingen en virusziekten gekeurd. Aangenomen mag worden dat de thans op dit perceel voorkomende moerplanten vrij
zrjn van mozaïekvirus en vanzelfsprekend ook rasecht en rasmiver zijn.
De N.A.K.B. beschikt nog over een tweede moerplantenperceel
van de populier, dat van kleinere omvang is en van oudere
darum. Her is gelegen op het ent- en stekhoutperceel van de
Gewestelijke Keuringsdienst Zeeland van de N.A.K.B., van
waaruit voornamelijk de Zeeuwse boomkwekers van geselecteerd ent- en stekhout worden voorzien. Ook dit materiaal is
enige jaren streng op eventuele virusaantasting gekeurd. Voor

lr. J. L. Guldemond en H. W. Kolster

/

enkele boomlcwekers gebruik gemaakt.

misschien aÍvragen, welke garantie de
N.A.K.B. heeft, dat de boomkwekers het onwangen stekhout

ook inderdaad gebruiken, m.a.w. het niet terzijde leggen

en

met eigen materiaal verder gaan.
Volledige zekerheid hieromtrent heeft de N.A.K.B. uiteraard
nieq maar de ervaring heeft wel geleerd, dat indien het ontvangen stekhout van goede kwaliteit is, de kwekers het dan ook
gebruiken. Zij hebben dan geen enkele redenen om het niet te
gebruiken.

In verband met deze ervaring wordt er door de N.A.K.B. bii
de ent- en stekhoutvoorziening steeds naar gestreefd stekmateriaal van goede kwaliteit te leveren en er voor zorg te
dragen, dac dit stekmateriaal tijdig en in goede conditie zijn
(slot volgt)
bestemming bereikt.

De bestrijding van Marssonina bij populieren *)

Wetenschappelijk ambtenaar van het Bosbouwproelstation, resp. Medewerker Stich{ing Indusírie-Hout

De aantasting door de bladvlekkenziekte Marssonina bii populieren is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Teneinde de
ernstige gevolgen van deze ziekte bii populieren zoveel mogelijk te voorkomen zijn in 1963 en 1964 proefvelden aangelegd
in beplantingen in Oostelijk Flevoland met het doel te onderzoeken hoe door chemische bestrijding de schade zoveel mogelijk kan worden beperkt.

I.

Ond'erzoek 1963.

cijfer van 100 hebben de bomen vrijwel al hun bladeren verloren.

Het beoordelingscijfer is dus hoger naarmate de Marssoninaaantasting toeneemt.

De bespuitingen zijn op 5 en 26 juli, L3 en 30 augusrus en op
19 september uitgevoerd. Op 5 juli waren de bomen reeds door
Marssonina aangetast, waarbij een klein deel van de bladeren
verkleurd was.
In tabel 1 is het verloop van de aantasting in 1961 vermeld.

In juli

L963 zijn in een, in het voorjaar 196I met éénjarige
Populus 'Heidemij' aangelegde, beplanting een aantal proef-

vakken uitgezet, elk bestaande uit 6 \ 6 : 36 bomen.
De bomen in drie vakken werden periodiek met 0,35 /6 Zineb
bespoten, terwijl de aantasting van de bomen in drie andere

vakken niet werd bestreden.
De aantasting door Marssonina (Marssonina brunnea) werd
periodiek opgenomen, waarbij een speciaal voor deze bladziekte
ontworpen beoordelingsmethode werd gebruikt (Kolster, H. \7.
en H. Á. van der Meiden: Methoden ter beoordeling van de
aantasting van populier door Marssonina).
Bij de waarderingscijfers 1 tot en met 4 ffeedt geen, bij 5 tot
en mer 24 weI bladverkleuring op, bedraagt het beoordelingscijfer meer dan 25, dan treedt bladval op. Bij een beoordelings-

*) Verschijnt tevens

als Bericht nr. 11 van het Bosbouwproefstation.
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blijkt dat de Zineb-bespuitingen in L963 niet

tot resultaten hebben geleid, hetgeen waarschijnlijk veroorzaakt
is door het feit, dat te laat met de bespuitingen is aangevangen.
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2. Oxàerzoek 1964.
In het voorjaar van L964 is

een nieuw proefveld uitgezet in
een in het voorjaar van 196I mer éénjarige Populus 'Heidemij'
aangelegde beplanting. In verschillende vakken zijn Zineb,
Maneb, Captan en Brestan Super als bestrijdingsmiddelen gebruikt. De eerste bespuitingen zijn uitgevoerd direct na de
eerste ascosporenvlucht en hierna zijn de bestrijdingen om de
I0 à 12 dagen herhaald. In totaal zijn per middel zes, alleen
met Brestan Super vijf bespuitingen uitgevoerd. Na de vijfde
bespuiting met laatstgenoemd middel trad in ernsrige mare
bladbeschadiging op, hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan
gebruik van een te hoge concenrrarie.
De eerste bespuiting is op 23 april, de laatste op 16 juni uitgevoefd.
Evenals ]n 1963 werd gebruik gemaakt van een rugspuit. Per

100 bomen werd 25 liter water gebruikt. De hoogte van de
bomen was gemiddeld 2,5 m. In tabel 2 is het verloop van de
aantasting

aan

te houden, overigens werd dezelfde spuittechniek

toege-

past.

In tabel 3 is het verloop van de aantasring in L965 vermeld.
Tabel 3. Marssonina-aantasting
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1) :

proefveld de behandelingen herhaald. Hierbij werd echter de helft der bomen in de
in L964 behandelde vakken bespoten en de andere helft niet,
om ook een indruk te kunnen krijgen van de nawerking van
de bestrijdingen van 1964 in 7965. Per middel zijn weer zes
bespuitingen uitgevoerd, waarvan de eerste plaats vond op
23 april en de laatste op 3 juli. Door de voortdurend slechte
weersomstandigheden (veel wind en regen) was het niet altijd
mogelijk het nauwkeurige spuitschema om de 10 à 12 dagen

7964 vermeld.

2.

Tabel

in

in

3. Onàerzoek 1965.
ln 1965 zljn in het onder 2 besproken

Orthocide 50

Uit

de resultaten blijkt zeer duidelijk dat met chemische middelen de aantasting door Marssonina te besrijden is. Het gunstigste effect is verkregen door de bestrijding mer Maneb.
Ook de resultaten mer Captan en Zineb zijn goed. In hoeverre
de bladbeschadiging door Brestan Super bijgedragen heeft tot
een zwaardere aantasring is niet bekend.
Zeer duidelijk is gebleken dat het begintijdstip van de bespuitingen, gezien de resultaten mer de Zineb-bespuitingen in
1963 en I)64, van het grootste belang is.
Direct nadat de eerste ascosporenvluchten begonnen zijn, moet
bespoten worden. Dit was in 1964 omstreeks 20 april het geval. Steeds als weer sporenvluchten optreden moet de bespuiting herhaald worden. Ilaarschijnlijk kan met vier of vijf bespuitingen, op juiste tijdstippen roegepasr, volstaan worden.
Na regenbuien treden de sporenvluchten in heviger mare op.
De verspreiding van de zomersporen vindt over zeer geringe
afstanden plaats, hetgeen ook blijkt uit de geringe uitbreiding
van de ziekte in de behandelde vakken na de laatste bespuiting
op 16 juni 1964, vergeleken met het vedoop van de aantasring

bij niet

behandelde bomen.

in 1963 als in 1964 is geen verberering van de groei
geconstateerd in het jaar dat de bespuitingen hebben plaatsgevonden. Ook de bladsamenstelling werd, war betrefr het gehalte aan stikstof, kali, kalk en magnesium, door de bespuitingen met Zineb in 1963 of. Captan ]n 1964 niet beïnvloed. \íel
werd in I)64 een duidelijke verberering van de bladkleur en
een toenemende bladgroorre geconstateerd bij de bomen, die
met Maneb bespoten waren.
ZoweI
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1) Behandeld in 1964.
2) Behandeld n 1964 en
;r) : Orthocide 50.
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1961

Hoewel de resultaten over het algemeen minder zijn dan in
1964, blíjkt ook nu weer het gunsrige effect van Maneb. Van
de andere middelen heeft alleen Zineb nog een enigszins aanwijsbaar resultaat gehad. Bij Maneb bleek tevens een nog vrij
bevredigende nawerking van de in het vorige jaar toegepaste
bespuitingen te besraan, bij de andere middelen niet.

Door de bijzondere weersomstandigheden in de zomer van
I)65 kreeg het optreden van de ziekte een onregelmatig verloop en is het waarschijntijk dat de bestrijdingen nier alrijd op
het juiste ogenblik zijn toegepast. Mede mer het oog hierop
zijn de resultaten mer Maneb dan toch wel zeer bevredigend.
Ook in 1965 kon geen duidelijk effect van de bestrijdingen op
de lengtegroei geconstateerd worden, wel begint zich een verschil in diktegroei af te tekenen, ren gunsre van de bomen, die
het langst in blad hebben gesraan. De mer Maneb behandelde
bomen hadden een duidelijk betere bladkleur en groter blad
en als meest opvallend kenmerk het behoud van alle kortloten.
Hierdoor behouden deze bomen een normaal onrwikkeldq volle
kroon, terwijl onbehandelde bomen door het verlies van vele
kortloten tengevolge van de ziekte een ijl karakter krijgen (zie
foto). Ook bij de met andere middelen behandelde bomen
treedt zeer veel veriies van korrloten op.
Bladbeschadiging door Brestan Super werd
geringe mate geconsrareerd.
S ant

in

1965

in

zc.er

enuatting en conchuies,

I. In l96i is in Oostelijk

Flevoland een Marssoninabestrijdingsproef uitgevoerd met Zineb, de bespuitingen werden

in juli,

augusnrs en september uitgevoerd.
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3. In

1965 zijn de proefnemingen, in 2 genoemd, herhaald.
Tevens werd hierbij de nawerking van de bestrijding van
1964 besrudeerd.

4. De in 1963 uitgevoerde bespuitingen hadden geen effect.
5. In 1964 gaven de bespuitingen duidelijke resultaten;

6.

7.

8.

de

beste resultaten werden met Maneb verkregen, de minste
resultaten met Brestan Super. Bij het laatste middel werden
echter bladbeschadigingen geconstateerd, waarschijnlijk door
een te hoge concentratie.
In 196) gaven de bespuitingen een duidelijk resultaat van

Maneb en in mindere mate van Zineb. Nawerking van een
in het vorige jaar toegepaste besuijding bestond alleen in
duidelijke mate bij Maneb.
Marssonina is bij jonge populierenplanten goed te bestrijden met Maneb. De .planten behouden bij gebruik van dit
middel hun kortloten, een goede bladkleur en voldoend
groot blad.
Bespuitingen moeten direct na het optreden van ascosporenvluchten uitgevoerd worden. Bij abnormale weersomstandigheden en een onregelmatig verloop van de ziekte is het
kiezen van de juiste tijdstippen voor bestrijding niet eenvoudig.

9.

Daar het voor kwekers en telers niet goed mogelijk is ascosporenvluchten te constateren, zullen de Plantenziektenkundige Dienst en het Bosbouwproefstation een regeling
moeten treffen, waardoor men gewaarschuwd kan worden,
wanneer gespoten moet worden.

N.B. Getracht zal worden nog dit voorjaar een waarschuwing

w. \íee

uit te geven wanneer voor de eerste keer gespoten moet
worden tegen Marssonina. Hietbij wordt gedacht aan berichtgeving per radio in de ,,Mededelingen ten behoeve
van land- en tuinbouw".
De afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek van het
Bosbouwproefstation, welke al enige jaren ondetzoek vet-

Flevoland een Marssoninabestrijdingsproef uitgevoerd met Zineb, Captan, Maneb en Brestan Super, de bespuitingen werden in april, mei en juni

omgeving van Wageningen, zal pogen dit onderzoek uit
te breiden tot andere delen van Nederland, teneinde de
waarschuwing zo exact mogelijk te maken.

Zijtdhken 1)dn tu)êe 5-i.'Heidemij'-pop*lieren. Recbts: in 1964 en 1965
bebandeld met ALaneb; kortloten blijten zitten (pijltier). Links: onbehandeld; korrloren af geaallen. Opname: cuinter 1965r/66.J.
B.

2. In

1964

richt naar het optteden van

is in Oostelijk

ascosporenvluchten

in

de

uitgevoerd.

lr. W. D. J. Tuinzing
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Larve van de Wilgensnuittor ook bewoner van jonge populieren

Rijkslandbouwconsulenl voor griendhout en riet

Het valt ons op, hoezeer kinderen op hun ouders kunnen gelijken. Groei en ontwikkeling zíjn bij de jeugd in volle gang,
maar bepaalde trekken zijn toch van jongs af aanwezig en
blijven bewaard. Geheel anders gaat het toe bij de allergrootste
groep van dieren, de insekten. Bij de meeste insekten heeft
namelijk een gedaantewisseling plaats. Er worden eitjes gelegd
en hieruit treden lartten naar buiten. Ál etende groeien deze
larven en daarbij stichten ze in vele gevallen ernstig kwaad. Op
een goed ogenblik houdt de larve op zich te voeden en ondergaat zowel uitwendig als inwendig een grondige wljziging. Ze
verpopt zich en uit deze pop komt tenslotte het aoluassen
iuekt, het imago, tevoorschijn. Het volwassen insekt toonr niet

de minste gelijkenis met de larve. Ook de gedragingen zijn
geheel anders.

Zo zíjn bij voorbeeld het paren en eitjes leggen

Om orde te scheppen, worden in de klasse der insekten met
haar overweldigende rijkdom aan vormen, een aantal orden
onderscheiden en eeo daaman, de grootste, draagt de naam van

keaets. Een nadere indeling is die in families. Een van de
families - en voor de derde maal valt de keuze op de grootste
gro3p - is die van de snuitkevers, kenbaar aan de veelal sterk
vellengde en toegespitste kop. Deze stelt ze in staat hun snuit
in de plant te boren om voedsel daaraan te onttrekken. De
ontstane wonden hebben vaak tot gevolg, dat de groeitop van
de scheut vedoren gaa't, waardoor vertakking optreedt. Smetstoffen, al of niet door de snuitkever overgebracht, krijgen
langs deze weg gemakkelijk toegang. Overgroeien van het beschadigde weefsel betekent veelal misvorming. Het is daarom
niet overdreven bij de snuittorren van een beruchte familie te

uitsluitend het werk van het volwassen insekt. Gedaante en
grootte van het imago veranderen niet. Dit wil echter allerminst zeggen dat ze maar weinig voedsel nodig zouden hebben.
Door zijn voedingsgewoonten kan het imago ons juist groot

spreken.

nadeel berokkenen.

zinnen heeft gezet, de teler van populieren en de fruitkweker,

De \íilgensnuittor, Cryptorrhynchus lapathi L., vormt op bovenstaande uitspraak waarlijk geen uitzondering. De griendteler en degene die op het grootbrengen van wilgebomen zijn
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vooizover deze met windschermen van Italiaanse populier
werkt, allen weten daarover mee te praten.
Op vele plaatsen ter wereld, onder heel uiteenlopende omsrandigheden komt de \íilgensnuittor voor en dit verklaarr het
geheel verschillend gedrag, dat door een aantal nauwkeurige
waarnemers is beschreven. Niet overal duurt de ontwikkeling
van ei tot kever, die tot het afzetten van eities in staat is, even
Iang. Er kan een jaar, er kunnen twee iaar mee gemoeid zijn.
In het ene gebied verlaat het volwassen insekt de-poppenwiág,
d.w.z. de holte waarin het de verpopping ondergaan heeft, al
spoedig om russen ruiqte op de grond de winter door te brengen; in het andere blijfr de kever zijn poppenwieg ror het
daaropvolgende voorjaar bewonen. Hiér is de wilg de meest
begeerde houtsoort, dáár moet de populier het al evenzeer ontgelden. \(/eer ergens anders voeden en herbergen ook els en
berk dit insekt.
In Nederland duurt bovenbedoelde, volledige onrwikkeling van
de I7il,gensnuittor in het algemeen twee jaren. Uit de eitjes die
in het voorjaar en de zomer van 1966 gelegd zullen worden,
komen nog in hetzelfde jaar de larven tevoorschijn, doch hun
groei is aanvankelijk uiterst gering en zij verraden hun aanwezigheid voorlopig in het geheel niet. Na zijn taak - het afzetten van eities - vervuld te hebben, gaat ii L966 de kever te
gronde. Pas in het voorjaar van 1967 neemt de gro:i van de
larve snel toe en q^at ze van hzar regenwoordigheid blijk
geven. Er wordt knaagsel naar buiten gewerkt, dat allengs

grover en lichter van kleur wordt. De vraargangen die heel
dicht onder het oppervlak van de bast ontstaan, gaan zich af.tekenen. In de zomer van L967 - bij het ene exemplaar war
vroeger, bij het andere wat later - vindt verpopping plaats en
al spoedig daarna is het volwassen insekr kant en klaar in zljn
poppenwieg te vinden. Uitzonderingen daargelaten, blijft hier
te lande de tor in de poppenwieg, dus in het hout, de winter

prop zaagsel van de
Niet eerder dan her voorjaar van

doorbrengen, daarbij door een dikke

buitenwereld gescheiden.

1968, veelal in de loop van mei, beginnen de kevers dit winterkwartier te verlaten. Heeft daarna een eersre paring plaatsgehad, dan zijn twee volle jaren verlopen sedert het leggen van
eitjes door een vorige generatie.
De geschetste duur van rwee jaren betekent een iaar van grote

werkzaamheid van de .larve, getuige de omvangrijke hoeveelheid knaagsel die zichtbaar wordt, gevolgd door een jaar van
activiteit voornamelijk van het volwassen insekt, bestaande in
het afzetten van eitjes en het onttrekken van voedsel aan weke,
sappige delen van hiervoor in aanmerkin*g komende gewassen.
Van een onderscheid in ,,larvenjaren en ,,keverjaren", die elkaar
geregeld zouden afwisselen, is althans in de griendcultuur hier
te lande niets te bespeuren. Deze regelmaat is klaarblijkelijk
verloren gegaaí en dit kan verschillende oorzaken hebben. Zolang geen wijziging in het klimaat optreedt, zal de duur van
twe: iaar van een generatie echter behouden blijven.
De \Tilgensnuittor is een geregelde bewoner van al onze grienden. Toch is niet alie griendhout haar even welkom. In het
hout van nfilq of Rood, Salix alba L., en Frans geel, Belgisch
rood en Slijkwilg, alle drie vormen van S. fragilis L., zal ze bij
voorkeur niet haar eities afzetten. De schade, die zij de populier kan berokkenen, is hier te lande zeker niet algemeen, wat
niet weqneemt, dat voortdurende waakzaamheid bij iedere aanplant gedurende een aantal jaren dringend gewenst is. In hoeverre in Nederland, zoals in Amerika en Japan het geval is,
bepaalde vormen van de pooulier bij dit insekt de voorkeur
genieten, zullen nadere waarnemingen moeten leren. De els
geldt hier te lande niet als een houtsoort, waarin de Iíilgensnuittor tot sterke uitbreiding zou kunnen geraken.
Daar, waar de \íilgensnuittor voldoende voedsel vindt, verplaatst dit insekt zich maar heel weinig en hoewel ze in het

bezit van vleugels is, die zorgvuldig onder de dekschilden opgevouweo liggen, maakt ze hiervan nier of nauwelijks gebruik.
Een en ander verhindert evenwel niet, dat na kortere of langere
tijd elke nieuwe griend erdoor bewoond raakt. Eenzelfde kans

loopt het populierenbos, of dit nu temidden van griendhout
dan wel in het ooen veld is aangelegd, al of niet met onderbeplanting van eli. Her zijn uuuÉ huátd.tr, vanwaaruir het insekt zich verspreidr om een w^Íe plaag re veroorzaken. Wie
dergelijke bro:iplaatsen tijdig oomerkt en vernietigr, voorkomr
veel kwaad.
Haar eitjes zet de Vilgensnuittor in jong hout af, dat bij voor-

keur echter tenminste een iaar oud is. Het mogt de larve
immers voldosnde bescherming bieden. Het insekt doet dit
graag ap plaatsen, waar de bast beschadigd is. Het leggen van
eitjes heeft gedurende betrekkelijk lange tijd plaats, doch het
gebeurt niet tot oD grote hoogte. De schade die de larve veroorzaakt, doet zich vooral in de onderste twee, drie meter van
de stam voor en dit is een gelukkige omstandigheid voor degene, die de strijd met dit insekt gaar aanbinden.
NTie de volwassen larve te zien wil krijg.en, dient vrij diep in
het hout door te drinqen. Hij vindt er een ivoorkleurig exemplaar ter lengte van omstreeks 8 mm mer lichrbruine kop.
Poten bezit ze in her seheel niet. Er kunnen vele eitjes dichtbijeen voorkomen, vervolgens ook tal van larven, elk met haar
eigen gang, en tenslotte een aantal kevers. Stam en scheut
boeten daardoor plaatselijk veel van hun stevigheid, hun veerkracht in. Hoe nuttiq vogels overigens ook mogen zijn, onder
deze omstandigheden zijn z= minder welkom. In de verwachting voedsel te vinden, hakken ze grore gaten in de aangesroken
delen. Hoe dunner het hout, des te gevaadijker de verzwakking
als gevolg van een en ander. De kans is dan groot, dat het
jonge stammetje onder de kracht van de wind breekt.
Van de kever in kwestie gaat niet de minste bekoring uir. Het
is niet anders dan een ongeveer ! mm lange, rraqe tor, die mer
korte schubben van uiteenlooende kleur bezet is. Hetachtereind
van de dekschilden is bij jonae exemDlaren nog war rose, nadien vuilwit gekleurd. Behoudens een lichte band is ze donkerbruingrijs van kleur. Bijzonder schuw, laat ze zich bij het minOok hier heeft de uird de pop*lier geueld.. De uele aerutondingen zijn
duidelijh zi c b t baar. I nzet : lV il ge n sn il ttor.

10

ste onraad vallen en blijft, ineengedoken, korte tijd roerloos op
de grond liggen, waaÍ ze dankzij haar schutkleur moeilijk terug
te vinden is. De naam olifantje heeft deze kever aan de vorm

van z11n snuit en aan zljn kleur, de naam hardijzer aan zijn
harde pantser te danken. \7ie hem stevig tussen de vingers
neemt, krijgt een wat snerpend geluid te horen, dat het insekt
ook in het veld en bij het verlaten van het hout na de winter
wel voortbrengt. In de strijd tegen de kever zelf biedt het ge-

bruik van DDT noch HCH uitkomsr. Om succes te kunnen
bo:ken, zijn betrekkelijk grote hoeveelheden parathion of dieldrin vereist, die gespoten of gestoven worden. Gelukkig behoeft onze popuiierenteler de natuur een dergelijk geweld niet
aan te doen. Hij kan volstaan met het doden van de larven, die
de jonge populierenstammen bewonen.

Al is het schadebeeld gelukkig verre van algemeen, de foto's
tonen niettemin, welk lot iedere willekeurige populier in de
jeugd kan treffen. Elke afzonderlijk geplaatste jonge boom en

eik nieuw pooulierenbos maakt een hoogst gevaarlijke periode
door. Het is zaak ze in dat tijdsverloop geregeld en nauwkeurig
te inspecteren en zo nodig in te grijpen om ze hierdoorheen te
helpen, dat wil dus zeggen: de bomen overeind houden en de
schade tot een minimum beperken. De kennis omtrent dit insekt is gegroeid en de vereiste middelen zijn beschikbaar, zodat

dit ook werkelijk gebeuren kan.
Alvorens kosten te maken, dient bekend te zijn dat de jonge
populier werkelijk door een of meer latven van de \Tilgensnuittor bewoond is. Hoe eerder dit is vastgesteld, des te groter
de trefkans van het verdelgingsmiddel, waarvan de toepassing
terstond moet volgen. Aan het spuiten ervan in de vraatgangen
valt niet te denken. Dankzij haar bijzondere samenstelling zaI
de gebruikte vloeistof, die op de stam wordt aangebracht, eensdeels door de bast heendringen en anderdeels in de met lucht
en houtspaanders gevulde, nauwe kanalen worden opgezogen
om met de larven in aanraking te komen. Hoe korter deze weg
is, des te groter de kans op succes. Schade mag de populier
Niet alleen op de plaats waar de jorge boom is gebrohen, maar
daarboaen hebben. de aogels han slag geslagen.

ook

daarbij niet berokkend worden en liefst moet het middel zelfs
nog bevorderlijk voor de vorming van wondweefsel ziin, zodat
de ontstane wonden snel overgroeien. Een goede bemestingstoestand van de grond zal het hare hiertoe bijdragen. Hoe
vroeger in het jaar de verdelging ter hand wordt genomen, des
te langer de periode, waarin het herstel ononderbroken tot
stand kan komen.
Zoals gezegd, neemt pas in het voorjaar - april, mei - de groei
van de larven snel toe. Een gelukkige omstandigheid is nu
deze, dat ze zich niet direct een gang naar dieper gelegen gedeelten van de stam vreten, maar korte tijd dicht onder het
oppervlak van de bast hun voedsel zoeken en dit komt in de
donkere kleur van het aanvankelijk nog fiine boordsel tot
uiting. Spoedig tekenen deze oppervlakkige en vaak horizontaal
of verticaal veriopende, dan wel winkelhaakvormige gangen
zich op de bast af. Het gaat er nu om een en ander als bewijs
van de aanwezigheid van de larven vroegtijdig te ontdekken.
Aangezien de aantasting vaak pleksgewijze begint, zal de contróle niet tot een of meer bomen op een enkel gedeelte van
het jonge populierenbos of van de enkele rij jonge bomen beperkt mogen blijven.
Zijn de eerste tekenen van de tegenwoordigheid van het insekt
gevonden, dan is het ogenblik aangebroken de bestriiding ter
hand te nemen. Afhankelijk van de mate van aantasting wordt
de gehele oppervlakte van het stammetje behandeld tot de
hoogte, waarop genoemde verschijnselen zijn waargenomen, of
worden slechts de bedreigde plaatsen aangestreken. Bliikt de
aantasting het jaar tevoren, of nog langer geleden al begonnen
te zijn, dan is er geen reden nieuwe bewijzen van de aanwezigheid van de larven in kwestie af te wachten en nu wordt nog
vroeger in het jaar ingegrepen.
Aan het onderzoek van J. C. Onrust (Plantenziektenkundige
dienst) en J. C. Roersch (Staatsbosbeheer) in de jarcn 1957,
1958 en 1959 is het te danken, dat volledig bekend is wat de
Nederlandse populierenteler te doen staat om de larven van de
'W'ilgensnuittor in het jonge hout te doden. De uitslag van dit
belangwekkend onderzoek is te vinden op blz. 204 t/m 207
van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van 1960. Het bleek
hun, dat van alle hiervoor in aanmerking komende middelen
een vroegtiidig gebruik noodzakelijk is. 'Wat zich reeds 10 mm
diep of nog dieper in de stam had ingevreten, bleek onbereikbaar te zrjn. Blj een eerste proef van bescheiden opzet werd al
spoedig vastgesteld, dat althans in onverdunde toestand het
parathion, als ,,Folidol" toegepast, beslist niet kan dienen. Na
zes weken waren de jonge bomen namelijk dood! Uit een ruimer opgezette proef kwam vast te staan, dat een aantal middelen van uiteenlopende samenstelling in aanmerking komen

om de oppervlakkig in het hout aanwezige larven te doden,
zonder de peppels schade toe te brengen. Het viei op, dat na
een behandeling met de systemisch werkzame stof thiometon,
als ,,Ekatin" gebruikt, het overgroeien van de wonden, die de
larven veroorzaakt hadden, zo voorspoedig verliep. Er was dus
alle reden juist met ,,Ekatin" voort te ga n en tot besluit van
dit onderzoek werd nagegaan, in hoeverre de uirwerking minder goed was, indien het middel in kwestie met eenzelfde hoeveelheid, of zelfs met een dubbel zo grote hoeveelheid water
werd verdund. De proef leerde, dat eenzelfde, gunstige uitslag
werd verkregen, of de stof nu onverdund, dan wel als oplossing
van onderscheideniijk 50 7o en ruim 33 /6 werd toegepast.
De stof thiometon is uitermate giftig zowei in onverdunde als
in verdunde toestand. Vergiftiging komt niet alleen door de
maag, doch ook via de huid tot stand. Verscheidene voorzorgen

bij het werken met dergelijke giften zijn dan ook vereist

en

deze staan duidelijk op de verpakking van de stof vermeld.

Dankzij bovenbedoeld onderzoek ontbreekt het ons dus thans
niet meer aan gegevens voor een doelmatige verdelging van

de
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'!íilgensnuittor in populiercn. Zou er nog iets te wensen overblijven, dan is het in de eerste plaats dit. Vooral zij die niet
zozeer gewend zijn met besrijdingsmiddelen om te gaan, zouden stellig liever gebruik maken van een stof van onschuldiger
aard dan het thiometon. Bij de werkwijze nu, die de griendteler bij zijn strijd tegen het insekt ten dienste staat, is reeds
sprake van de toepassing van een voor de mens minder giftig
preparaat. De populierenteler kan echter niet zonder meer van
het ene middel op het andere overgaan, vooral niet, indien het
als een sterke oplossing moet worden gebezigd. De proeven
met onverdund parathion hebben immers geleerd, welke onaangename verrassingen zich dan kunnen voordoen. Proefnemingen zouden moeten leren, of een bepaalde, andere keuze
met die van thiometon werkelijk in elk opzicht gelijkwaar-

dig

HET PROBLEEM

herhaald speuren naar onraad in het voorjaar overbodig en betekent tevens een aansporing voor de teler om over zíjn bezit
te waken. Een dergelijk bericht zal aan waarde winnen, indien
degenen, die met het toezicht op populierenbossen belast zijn,
door stelselmatige voorlichting met het beeld van deze schade
reeds veruouwd zijn geraakt.

een bestrijding van de larve van de N7ilgensnuittor in de
populierenteelt valt de nadruk op de grote zorg, die vereist is.
Om te beginnen bij het zoeken naar genoemde verschijnselen
- liefst op een vroeg tijdstip - en vervolgens bij het aanstriiken
van de aangetaste gedeelten van de jonge bomen. Tegenover
de kosten van het werk spelen die van het verdelgingsmiddel
zelf slechts een ondergeschikte rol. Uit de cijÍers die genoemde
auteurs vermelden, kan worden berekend, dat per boom gemiddeld niet meer dan een 7 cm8 van het middel ,,Ekatin"
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Voorts is het gewenst, dat een eerste, duidelijke waarneming
van de verschijnselen, die met het optreden van dit insekt in
peppels gepaard gaan, vermeld wordt in de radio-uitzending
,,Mededelingen ten behoeve van land- eo tuinbouw". Dit maakt

DE OPLOSSING

werd gebruikt. Zoals gezegd, kan dit het onverdunde preparaat
ztjn; dan wel een oplossing in water ter sterkte van 5O %o of
33 7o. Een aantal van de nog heel jonge boompjes moesten tot
een hoogte van rwee meter geheel worden behandeld, een groter aantal maar half en van een nog groter aantal stipte men
slechts de enkele wondjes aan. De prijs van middelen, die
thiometon bevatten, bedraagt in een veqpakking van een litet
omstreeks f I7,- per liter. Bij gebruik van een 33 7o oplossing in water betekent dit per boom ongeveer vier cent. Met
het controleren van een 7 ha jonge bomen, tussen struikgewas
opgroeiend, en het insmeren van 533 exemplaren uit deze aanplant waren 85 uren gemoeid, of pet aangestoken boom bijna

tien minuten. Het uitsluitend beoordelen van de gezondheidstoestand van jonge bomen vraagt veel minder tijd en de kosten
van deze zorg kunnen als een verzekeringspremie worden gezien.

lr. P. G. de Vries / SchattinE yan het dikhoutvolume yan populieren op stam
l.B.O,,
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aan het verzoek van de Redactie van ,,Popu-

De omtrek kunnen we in cm meteo met een linnen meetband.

lier" om in het kort een eenvoudige methode te beschrijven,
aan de hand waarvan ook door een ongeoefend petsoon een
redelijke schatting van de inhoud van populieren op stam kan
worden verkregen.
\íij zullen ons daarbij slechts bezig houden met de inhoud van
dàt deel van de stam dat dikker is dan 7 cm, het zg. stamdikhout. De inhoud van het topsnrk (stamdeel dunner dan 7 cm),
en de inhoud van de takken (die bij sommige oude populieren
aanzienlijk kan zijn) worden dus buiten beschouwing gelaten.
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ITanneer boomstammen regelmatige cilinders, dus over hun
gehele lengte even

dik zouden zijn, zoals bv. een aardgasbuis,

zou de opgave gemakkelijk genoeg zijn, daar de inhoud van
een cilinder gelijk is aan zijn lengte, vermenigvuldigd met de
oppervlakte van zijn cirkelvormige doorsnede. De lengte kunnen wij direct met bv. een duimstok meten, en de oppervlakte
van de doorsnede, zo leert ons de wiskunde, is gelijk aan 7 /88
maal het kwadraat van de omtrek. Onder het kwadraat van de
omtrek verstaat men het getal dat men verkrijgt door de omtrek met zichzelf te vermenigvuldigen.
ITil men de inhoud in kubieke meters hebben, dan moeten de
lengte zowel als de omtrek in meters worden uitgedrukt. Dus:
Inhoud cilinder

inms

u 7 u omtrek .r. omtrek rr\
\r/

_
- inm ^884
lengte

inm ^ inm

\
\
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Voorbeeld: Een stuk aardgasbuis heeft een lengte van 523 cm
en een omtrek van L52 cm. De inhoud van het buissruk is dus
(af gezien van zijn wanddikte) :
5,23

1

X ,, X

1,52

X

I,52

-

(afgerond) 0,961

Voorbeeld: een populier is 20 m hoog en heeft een omuek
van 132 cm, d.i. 1,32 m. Zijn dikhout-inhoud is:
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mB

dan die van de d.enkbeel.d'ige cilind'er, die eaen. lang fu als d,e
boom, en die een d'oorsnede heeft gelijk aan d'e d'oorsned'e aan
d.e boom ol 1.30 rt boaen d.e grond. (zie figuur).
\Tanneer een boom op stam gekubeerd moet worden, bepalen
wij allereerst de omtrek in cm op 1.30 m boven de grond en
rekenen deze daarna om in meters. In de praktijk wordt de
omtrek altijd op 1.30 m boven de grond (de zg. borsthoogte)
gemeten, omdat le) dit een gemakkelijk bereikbare hoogte is,
en 2e) lager gelegen omtrekken vaak onregelmatig zijn, waardoor bij de kubering fouten ontstaan.
Gemakshalve wordt de hoogte van 1.30 m door middel van een
krijtstreepje of ander merkteken op de persoon die de omtrekken meet, aangegeven.
Vervolgens wordt de totale boomhoogte geschat. Men plaatst
daartoe een stok van bv. 4 meter lengte vertikaal bij de boomvoet, en gaat op zodanige afstand staan, dat men de stok en de
boomtop goed kan zien. In gedachten bepaalt men dan, hoeveel
maal de stoklengte op de boomhoogte kan worden afgepast.
Dit aantal keren (dat natuurlijk niet altijd een geheel aantal
behoeft te zljn), vermenigvuldigd met 4, is een schatting van
de boomhoogte in meters. Bij enige oefening kan men de
boomhoogte op deze wijze wel op 1 à 2 meter nauwkeurig
schatten. Er bestaan natuudijk ook eenvoudige, zelf te vervaardigen hoogtemeters, doch de beschrijving daarvan zou hier te
ver voeren.
Met de omtrek en de hoogte kan men nu de inhoud van de
denkbeeldige cilinder bepalen volgens formule I. De boominhoud is echter kleiner dan die van de cilinder: meestal bedraagt deze slechts 3/10 à 5/rc deel daarvan.
Welke reductie men moet toepassen hangr o.m. af van de boomsoort,
en natuurlijk ook van de minimum-houtdikte die men nog kan verkopen. Deze laatste hebben wij hierboven op 7 cm gesteld, maar voor
een aÍtopdikte van bv. 10 cm is het teductiegetal kleiner. Voor grote
populieren maakt dit echter niet zoveel uit. Voor dezelfde houtsoort is
het reductiegetal voor alle stammen ook niet geheel gelijk; dit hangt
o.a. saÍnen met de grootte van de omtrek op borsthoogte, met het ras,
de standpiaats, enz., ma r het is een natuurgegeven dat de reductiegetallen tóch verschillen ook al zijn deze omstandigheden gelijk. In de
praktiik kunnen wij voor een bepaalde houtsoort echter met een

Het reductiegetal (meestal ,,vormgetal" genoemd) voor Populieren die op 7 cm dikte worden afgetopt, kan gevoeglijk op
4/10 gesteld worden, zodat wij de dikhout-inhoud (met bast)
van een populier dan vinden als:

dikhout-inhoud 4,..
\
met bast ln mó
10

inhoud denkbeeldige cthnder tn mó

X

20

(afgerond) 1,05

-

met bast ln

m

.,

mg

Daar onze methode slechts een schattinél is, heeft het geen zin
om de inhoud in mB in meer dan twee decimalen achter de
komma (dus in honderdste delen van een mB) op te geven.

\Tanneer men slechts enkele pooulieren heeft is het geen bezwaaÍ om dezn afzonàerlijk met formule (2) te kuberen. Gaat
het echter om grote aantallen, dan zou dat nogal wat rekenwerk betekenen. Men kan zich in dat geval heel wat ntoeite
besparen door de gemeten omtrekken van alle bomen op 5 cm
af te ronden. Dus een omtrek van bv. 111 cm wordt afgerond
op 110 cm, een van lI2 cm eveneens oo 110, maar 713, ll4,
lI5, 1,6 en 117 cm worden alle afgerond op 1i5 cm, de omtrekken van II8-I22 cm op 120 cm, etc. Vervolgens kan men
dan per opstand. (of per rij) een omtrek-staat in 5-cm omtrekklassen maken (kolom 1 in tabel 1), en daarachter (in kolom 2)
het aantal in elke klasse invullen.
In elke klasse meet men dan bv. de totale hoogten van 5
bomen, en bepaalt daarvan het gemiddelde, welk laatste voor
elke klasse in kolom 3 wordt ingevuld. Men zorgt ervoor, dat
de 5 bomen waarvan men in elke klasse de hoogte meet, in
het veld niet allemaal ,,op een kluitje" staan, maar goed verspreid in de rij of door de opstand.
Met formule (2) kan dan uit de omtrek (kolom 1) en de gemiddelde hoogte (kolom 3) voor elke klasse de dikhout-inhoud
per boom worden berekend en in kolom 4 worden ingevuld.
Deze inhoud, vermenigvuldigd met het aantal bomen in elke
klasse (kolom 2) geeft dan de totale inhoud per klasse (kolom
5). Optelling van kolom 5 levert tenslotte de totale inhoud van
alle bomen: 110,2 m3.
Tabel

1.

Voorbeeld van kubering van een opstand van 1)2 populieren

op stam.

kolom:

1

3

Aantal

Gem.
hoogte

1

Omtrekklasse

in

cm

bomen

inm

4
Inhoud
per boom

5

in

in

Klasse-inhoud

kol.4Xkol.2

(form. 2)

2r x 0,6J:

21

18

0,6)

11t

27

18

0,7

0,86
o,94

27 X 0,71= 19,2
38 x 0,86: j2,7
32 x 0,94: j0,1

1,01

11

1,11

3

t20

38

12'

32

130

11

20
20
20

ri5

3

2l

Ij2

Totaal

|

1,01 :
x 1,15:

X

-

st.

mg

m3

110

13,7

1

1,1

),4
110,2 m3

onder gegeven.

c

h

e

oa ers

c

hràjuing ?

administratie zendt U een machtigingsformulier na ontvangst

mu

omtrek op 1.30 m
met bast in m

werken, kan men met deze formule éénmaa| een mbelletje berekenen, waarin voor elke omtrek en hoogte direcr de inhoud
is te vinden. Een gedeelte van zo'rr inhoudstabel wordt hier-

Aut o matis

dikhout-inhoud

omtrek op 1.30 m

met bast in

1,32

Om te vermijden dat men telkens weer formule (2) moet uit-

* 4 ,., 7 .,r'' omtrek op 1.30 m ,\
., omtrek op 1.30 m .,' Iengte
- 10'" BB
met bast in m '\ in m
met bast in m

3 .,
^

X

of 1050 dms

gemiddeld red*ctiegetal tekenen.

100

1,32

of 961 dm3 (liter).

Nu weten wij allemaal dat een boomstam géén cilinder is,
maar n^ t de top toe dunner wordt. Zijn inhoud is dus kleiner

of vereenvoudigd:

X

lengte

X lnm

(2)

De
van lJw briefkaart met Uw naam en adres en de vermelding
,,periodieke overschri jving".

r3
TabeI

2.

Stamdikhout-inhouden

in

m3 voor Populieren naar totale hoogte en omtrek op 1,30 m.

125

130

lït

140

14,

1t0

0,80
0,84
0,89
0,94
0,98

0,86

0,9)

1,00

t,07

1,i

0,91

0,98

1,06

1,14

0,96

r,04

I,t2

1,01

1,09

1,18

t,20
t,26

l,06

1,1

)

r,21

t,t2

1,20

0,99

1,03
1,08

t,t7

o,95

1,04

l,t2

0,99

1,08

t,r7

95

100

10t

110

llt

120

o,46
0,49

0,t 1
u,)4

0,t6

0,62

o,67

0,7

0,60

0,6)

0,71

0,78

0,t I

0,1

o,63

0,69

0,7

t

o,82

0,54

0,60

0,7)

o,79

0,86

0,57

0,63

o,66
0,69

0,83

0,91

o)j

0,60

0,71

0,87

0,95

0,62

o,7 6

0,83

o,9r

24

0,56
0,58

o,6t
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EEN PROGNOSE VAN DE AANPLANÏ VAN POPULIERERASSEN
De Iíerkgroep ,,Houtteelt" van de Nationale Populierencom-

4.

IN

1

r,84

NEDERLAND

ed. edand, omvattende het rivierengebied, Utrecht
en de Gelderse vallei. Deze streek bevat vele goede rivier-

Mid.d. en-N

missie stelde in L962 een cnderzoek in naar kweekmethoden
van populier. Daarbij wees de heer Van 't Nlesteinde er op dat
er bij de kwekers grote behoefte bestaat aan een prognose, in
welke verhouding populiererassen in verschillende streken van
het land zullen worden aangePlant. Het komt namelijk te dikwijls voor, dat op de kwekerijen door een plotselinge verandering in vraag een overproduktie van bepaalde nrssen en een
tekort aan andere ontstaat. Dit heeft voor de kwekers tot gevolg dat zij aanzíenliike vediezen kunnen lijden, en voor de
telers, dat het vaak onmogelijk is die rassen te krijgen die zij

In fig. 1 is de begrenzing van deze gebieden in kaart gebracht.
In de winter L964/65 is de eerste prognose verschenen. De

wensen.

tweede, van deze winter, vertoont daarmee weinig verschillen.

De \íerkgroep kwam dan ook tot de conclusie, dat het voor
alle partijen veel beter zou ziin, als de kweker zo goed mogelijk
op de hoogte wordt gesteld, hoe de teelt van de verschillende
ràssen zich zal ontwikkelen. Zti heeft deze conclusie doorgegeven aan de Nationale Populierencommissie. Deze heeft in

verband hiermee de Verkgroep gevraagd jaarlijks een dergelijke prognose op te stellen. Hierbij is de medewerking verkregen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

Staatsbosbeheer. Deze medewerking is onmisbaar,
omdat het immers deze rwee lichamen zijn die door hun voorlichtingswerk en massale inkoop in sterke mate de rassenkeuze
in ons land beïnvloeden.
Voorts is overleg gepleegd met enkele andere deskundigen op
het gebied van het kweken en telen van populieren.
Om tot een goede voorstelling van zaken te komen, was het
nodig ons land te verdelen in een aantal groeigebieden voor de
populier, en wel:

en van het

l. Het kustgebied',

omvattende Noordwest-Groningen, Fries-

land (behalve het zuidoostelijke gedeelte), Noord- en ZuidHolland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Het
betreft hier een streek die een eigen karakter heeft door de
nabijheid van de zee en de er veelvuldig voorkomende

sterke wind.

2. Het noord.-oostelijk

gebied', omvattende het oosten en zuiden van Groningen, Drente, het zuidoosten van Friesland,
Overijsel (uitgezonderd Twente) en het oosten van de
Veluwe. Dit gebied vraagt, door zijn noordelijke ligging en
de vele er voorkomende armere gronden een iets afwijkende
rassenkeuze.

3.

Het oostelijke gebied,, nl. Twente en de Achterhoek. Dit is
een streek met van oudsher populierenteelt en met vele
goede leemhoudende zandgronden, bovendien een streek
waar de 'Gelrica' een grote plaats inneemt.

kleigronden naast lemige zandgronden.

,. Het zuiàoostelijk gebied', met Noord-Brabant (excl. het
westen) en Limburg. Door zijn zuidelijke ligging zijn hier
voor de populierenteelt andere mogelijkheden aanwezig dan
bijvoorbeeld in het oostelijk gebied, waar overigens soortgelijke gronden voorkomen.

U vindt

haar vermeld

in

tabel

I

en 2. De cijfers die

in

de

tabellen zijn gegeven en welke Staatsbosbeheer en Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij hebben verschaÍt zijn tot
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STAÁTSBOSBEHEER

Te adviseren rassen
Groeigebied

I
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1966/67
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incideoteel geadviseerd

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHÁPPIJ
Te adviseten rassen
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stand gekomen na intensief intern overleg binnen deze twee
instanties, en vervolgens in gezamenlijk overleg tussen hun
vertegenwoordigers en de \Terkgroep,,Houtteelt" van de Nationale Populierencommissie.
Er moet wel de nadruk op worden gelegd, dat het hier een
schatting betreft en dat her uiteraard niet om preciese getallen
gaat; dit is temeer het geval wanneef het om een prognose
voor latere plantseizoenei g^ t.
Her zaI verder duidelljk zijn, dat, mochten zich onverwachte

belangrijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld ziekte van een bepaald ras) voordoen, de rassenkeuze vafi het ene jaar op het
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andere een verandering kan ondergaan. Behoudens een dergelijke ontwikkeling mag echter worden gesteld, dat de voorlichtingsinstanties zich in grote lijnen aan de in de prognose
vermelde cijfers zullen houden.

Uit de in de tabel vermelde cijfers

komen enkele zeer duide-

lijke tendenzen naar voren:
1. In de kuststreek ligt het accent geheel op 'Robusta','Zee-

land' en 'Heidemij', onze meest windresistente rassen. Daarnaast wordt in toenemende mate 'Regenerata Duitsland'
geadviseerd, een popuiier die eveneens goed tegen wind
bestand

lijkt te zijn.
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2. In het oosteo van het land wordt
3.

4.
5.

6.
7.

overwegend het ras Gelrica geplant.
Een bescheiden,..maar toch voldoende grote plaats wordt

ingeruimd voor nieuwe rassen. Men mag $ op rekenen dat
in het huidige stadium, nu betrekkelijk weinig rassen verkrijgbaar zijn, iedere nieuwe produktiepopulier 5-10 7o van
de totale aanplant zal innemen. In deze richting zullen
Staatsbosbeheer en Heidemaatschappij althans adviseren.
De Heidemaatschappij heeft hiertoe reeds nu een plaats in
haar prognose ingeruimd. Een nieuw ras is bijvoorbeeld
Populus'Lóns'.
Het ras Regenerata, vroeger Serotina erecta, verdwijnt vrijwel geheel van het prograrnma. Dit staat in verband met
zijn grote gevoeligheid voor Marssonina, een bladziekte.
Ook 'Serotina' zal, zij het in een langzamer tempo, in de
loop van de komende jaren niet meer worden aanbevolen.
Het ras Marilandica neemt een zeer bescheiden plaats in.
Algemeen gesproken komt het accent voodopig geheel te
liggen op de volgende rassen: Robusta, Zeeland, Heidemij

D. Doom

/

8.

en Gelrica, mer in de komende jaren toenemende belangstelling voor nieuwe rassen.
Er is bij de prognose geen onderscheid gemaakt nrssen
'Robusta' en 'Zeeland', omdat hun eigenschappen in vergaande mate overeensternmen.

Ons huidige populierensortiment is te beperkt. Dit betekent,
dat aanvulling ervan gewenst is, zonder dat dit mag leiden tot
een onverantwoord grote aanplant van nieuwe rassen.

De Nationale Populierencommissie is er van overruigd, dat een
regelmatige publikatie van een prognose als hierbij voor de
eerste keer gegeveq zal meewerken tot een verantwoorde aanplant van de verschillende rassen. De kwekers zullen zich
immers bij het kweken van populieren kunnen baseren op verhoudingen tussen de rassen, zoals die door de voorlichtingsdiensten aan de telers worden geadviseerd. Hiermee is een
noodzakelijke schakel gelegd tussen kweker en teler, die tot
dusverre ontbrak.

Iíerkgroep Houtteelt van

lnsektenaantastingen van populier en wilg in í 9ó5 t)

llbon, Arnhem
Jaarlijks onwangt het Itbon van zijn \(/aarnemersorganisatie

meldingen over insektenaantastingen in houtopstanden middels
enquêtekaarten die aan de 115 leden, over Nededand verspreid,
worden toegezonden. Na bewerking en toevoeging van onze
eigen waarnemingen worden de gegevens tenslotte als Overzichten van Insektenplagen in bossen en andere houtopstanden
gepubliceerd in het Ned. Bosbouw Tijdschrift. In het kader
van dit tijdschrift is het nuttig uit deze gegevens die insektenaantastingen te puffen, welke op de populieren- en wilgenculruur betrekking hebben. Ofschoon ons nog niet alle meldingen over L965 hebben bereikt, is het mogelijk van de belangrijkste beschadigers van de evengenoemde houtsoorten een
overzicht te geven. Het aantal insektesoorten dat in 1965 van
betekenis is geweest, is beperkt, zodat we kunnen volstaan ze
volgens hun belangrijkheid te behandelen.

Sarij*ulinl'er (Leucoma salicis L.)
De rupsen van dit insekt, die in hoofdzaak de bladeren van
populier, maar soms ook van wilg vreten, traden plaatselijk in
grote aantallen in onze zuidelijke provincies op. In wegbeplantingen werden de populieren kaalgevreten ten zuiden van de
Moerdijkbrug, bij Lage Zwalu'we en Oosterhout. Vervolgens

zijn zstare aantastingen waargenomen langs wegen noordelijk

van 's-Hertogenbosch, bij Linne en bij Echt (L.). Van matige
betekenis was de vreterij langs de weg tussen Roosendaal en
Goes (bij Rilland) en hier en daar verspreid op Zdd Beveland
en op Tholen.
Kleine p op ul,iere b o k t or (Saperda populnea L.)
Dit insekt treedt soms in jonge populierenopstanden, vooral
behorende tot de sectie Leuce, zeer schadelijk op. Dergelijke
aantastingen werden bijvoorbeeld waargenomen bij Ede en
Nierssen (bij Vaassen). In geringere mate trad de schade op

bij

St. Oedenrode, Neer,

\íeert en bij Gameren (Gld.).

Kleine utint erulinl'er (Operophtera brumata L.)
Een jonge populierenbeplanting bij Kesseleik (L.) werd door
de spanrupsjes van deze soort vrijwel kaalgevreten. Eenzelfde
geval deed zich in 1963 en 1964 voor in de omgeving van
Best, alwaar toen tot besuijding werd besloten.

de

Nationale Populierencommissie

Rtpsen aan de satijnalinà.er op een pop*lierestam.

1) Foto's: Itbon.

t6

Aanlasting uan trilPoPilier doot de kleine poprliereboÈ.tor

Rilpr

t,!1n àe

kleine u,interilitder op poprliercblad

\l/ ilge ltatn. (PhylloCecta sp.)

Belangrijke bladvreterij. zowel door de kever als door zijn larven, werd gemeld bij Kelpen (L.) van populieren, en bij Delft
van wilgen.
\X/ ilgehotftrr.pr (Cossus cossus L.)
Populieren bij Níeert ondervonden voigens de berichten schade
van matige betekenis doordat de houtwaarde verminderde als
gevolg van de houtgangen van de rups.

P!0EGtS

Boomkwekerijen

-

Rod.en,

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kwekerijen op zandgrond.

(Dr.)

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

\Wij belasten ons gaarne met het ontwerpen van
groenvoorzieninélen

voor steden, dorpen en

in.

dustrieterreinen.

Tuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prijs en inlichtingen

Eigen landschapsarchitect.

Telefoon (05908) 9016

Bo o m kweke r ij- Be d rijve n

A, S. van Rijn-de Bruyn - llden (Jl,Br.)
Telefoon 04132-2581

Vreterij op uilg àoor de laruen aan het tlilgehaantje.

GROTE VOORRAAD POPULIEREN
op rtirne at'stancl gektueekt

RECTIFICATIE

In het augustus-nummer van 7965 op pag. 13,

rechter-

kolom staat: OP 223 (deltoides virginiana x volga).
Dit moet zijn: OP 223 (dekotdes virginiana x caudina).

Pop. Robusta, 7-.eeland, Gelrica, Marilandica, Heidemij, Serotina,
Regenerata (Serotina erecta) en
Pop. Regenerata Duitsland (F{arff); 2- en 1-jaríg.
In de maten 6-8-10-12-14.
Italiaanse populieren, Pop. Vereecken.
Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14.

N.V. Boomkwekerij ,,IJDENHOLJT" rereroon o424r-2t8
Uw leverancier voor alle soorten N.A,K.B. populieren in alle maten en leeftijden
voor Nederland van de Lóns populier'

vRÁÁc oNzE

popu'li:ï,ï'.ïtï1er
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Katjes-wilgen voor drogere gronden
E

uinarchilecl B.N. f., Rockanie

In het

onderstaande worden enkele wilgen behandeld, die niet
uitgroeien tot hoge bomen, maar om andere redenen waarde
hebben en bovendien nog enige opbrengst leveren.

Alleen voor bodembedekking op droge zandgrond is geschikt
de kruipwilg (Salix repens). Hiervan besraar ook een variëteit
nitida, maar deze heeft alleen waarde als dwergheester.
Echte bomen, zij het minder hoog wordend dan de gangbare
wilgen, zijn de soorten Salix acutifolia en S. daphnoides, de
eerste van nature voorkomend in Oost-Europa, de rweede meer
in Midden-Europa; ze zijn zeer verwanr mec elkaar. De hier
gekweekte vormen vertonen kenmerken van beide.
Ze worden door sommigen wel tot één soorc verenigd als S.
pruinosa, maar deze naam wil ik ter voorkoming van verwar-

ring beslist niet

E

tr

u

aanbevelen.

Volgens Boom heeft S. daphnoides bladeren, die maximaal 5 \
langer dan breed zijn en S. acutifolia minstens 6 ;1 langer dan
breed. Hegi geeft op dat de bladeren van daphnoides 7 X langer dan breed zijn en noemt acutifolia in één adem. Schneider
gaat ook niet zo ver om er apafte sooften van te maken, maar
constateeft, dat er verschil is in geografische verbreiding.
Volgens alle schrijvers heeft daphnoides ook bredere steunblaadjes dan acutifolia. Hoe dan ook, in ieder geval zijn de
twee soorten nauw vefwant en de gekweekte vormen staan ef
meestal tussen in, of komen vrijwel overeen mer acutifolia.
Hoe de soortnaam van deze vormen moet zijn wil ik in het
midden laten, aan een specialisr overlatend hier orde re scheppen. \7e zouden ze voorlopig ,,Katjes-wilgen" kunnen noemen,
want alle vormen hebben opvallend mooie katjes, die bij de
gekweekte vormen altijd manlijk zijn, dus meeldraden hebben
en daardoor het meest opvallen.
In het najaar komen de handelaren, mees! uir Rijnsburg, de
duinen langs om van eigenaren de katjes te kopen, die ze dan
zelf snijden. Men gaat daar graag op in, omdat de handelaren
de katjes netjes wegknippen en de bomen daar weinig of nier
onder lijden. Laat men ze zitten, dan komc het publiek, en wel
zonder scherp gereedschap, zodar de takken afgescheurd worden en de bomen gehavend worden.
De bossen katjes worden in blikken met warer gezer bii een
verwarming en de dopjes wijken dan, zodat ze gemakkelijk
,,gedopt kunnen worden en de zaak is klaar voor verkoop
tegen Kerstmis.

Deze wilgen zijn beter tegen droogte bestand dan S. alba, S.
aurita e.a., maar dit moet men niet al te lerterlijk nemen. Op
hun natuurlijke groeiplaatsen, in landen mer drogere zomers
dan hier, groeien ze op vochtige plaatsen, langs bergstroompies

en in rivierdalen. In Noord-Duitsland en bij ons, waar de

zomers koeler zijn, kunnen ze op veel droger plaarsen geplant
worden dan de andere wilgen en kunnen daarnaasr een kleine
bijdrage leveren als windkering.Ze tonen enige voorkeur voor
kalkrijk zand. Maat Populus alba, canescens en candicans verdragen toch meer droogte en wind.
De grote waarde van deze vormen zir dus in het aanbrengen
van variatie in anders te eentonige beplanringen, als men het
plunderen door het publiek roor lief wil nemen.

J. C. Roersch
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Sa.lix

ac*tifolia Pruecox. Oprwme 2

d.ec.

1965.

Fotor sipkes

Als bindteen zijn de takken ook te gebruiken, maar minder
goed dan de bekende bindwilg Belgisch Rood of Frans Geel,
die tot S. fragilis gerekend wordr of daanan nauw verwanr is.
Deze eist echter een vochrige standplaars.

Tegen ziekten zijn de katjes-wilgen goed bestand, men zier er
minder sterfte in dan in Salix alba.
Hieronder volgen enkele variëteiten:
aglaia (la:rif.olia): een forse groeier;
praecox: katjes komen reeds in december vrij, dus het meest
geschikt voor verkoop voor Kerstmis (zie foro, gemaakt op

2 dec. j.l.);
rabra pulcherrinu: karjes laat, groor en roodachrig;
pend.ulifolia: met smalle en hangende bladeren.
Men is wel gewaarschuwd, dat deze vormen, in tegenstelling
tot Salix purpurea, zeer sterk door konijnen aangevreten worden, vooral als ze pas geplant zijn. Men doet goed er snoeisel
door t'e brengen van abeel of apoel (vooral Cox) en dit geregeld te controleren. Iíordt dit aangevreten dan direkt doorntakken om de struiken binden of.. . de oorzaak van de narig-

heid wegnemen.

Populier en landbouw 1. Resultaten van de tussenteelt

Provinciale Waterstaat Noord-Brabant, Ald. Wegbeplantingen

In het noordwestelijk deel van de Kramerspolder in de gemeente St. Philipsland ligt een akkerbouwbedrijf mer een
oppervlakte van ongeveer 64 ha middelzware tot zware zeeklei

en t ha matig fijne zandgrond, een restant van de ingepolderde
en gedeeltelijk gedichte Bruintjeskreek.
Na de stormvloedramp op I februari 1953 werd door de eige-

18

naat vaÍt het landbouwbedrijf bij het Staatsbosbeheer advies
gevraagd voor bebossing van 5 ha zandgrond (slecht bouwland)
met populieren. Het gevraagde advies werd door schrijver, toen

in dienst bij het Staatsbosbeheer, gegeven.
De bebossing van het perceel bouwland werd als volgt uitgevoerd. In het najaar van 1954 werd de grond 30 cm diep
geploegd. De rijen werden in de richting oost-west uitgezet op
een ondedinge afstand van 8 m. De afstand in de rij is 6 m.

Ertaten 2 ha

Uitgaven:
Aankoop zaaierwten en kunstmest
Dorsen erwten door loonwerker
Opbrengst:
2.600 kg erwten à

f 30,-

Aldus werden lange, brede akkers verkregen, die voor een deel
werden benut voor de russenteelt van verschillende akkerbouwgewassen en voor een deel voor de teelt van zwarte bessen.
Door het gekozen planwerband werden de grondbewerking,
het maaien en het oogsten vergemakkelijkt.
Geplant zijn de rassen: 'Robusta','Zeeland', 'Serotina' en 'Gelrica'. Van elk ras zijn 180 3-jaríge planten in de maat 8-10 cm
uitgeplant. De afmetingen van de gegraven plantgaten waren
0,7 x 0,7 x 0,7 m.
De.aanslag was, behalve voor'Zeeland', als geslaagd te beschouwen; de bomen van'Zeeland' zijn in de zomer 1955 tengevolge
van schorsbrand alle gestorven. Bij nader onderzoek bleek, dat
de gehele partij in de kwekerij reeds besmet was met schorsbrand. In het najaar van 1955 zijn deze ingeboet met 2-jaige
'Robusta', maat 6-8 cm.

Na het planten van de populieren werd rondom het gehele
perceel een singel van 6 m breedte aangebracht, bestaande uit
meidoorn, veldiep, zwarte els en vlier. De functie van deze
singel is:
a. het breken van de wind i.v.m. de tussenteelt van klein fruit,

b.

n.l. zwarte

r9j7

Bij de teelt van de akkerbouwgewassen werd zorg

gedragen

voor een regelmatige vruchrwisseling, zoals ook blijkt uit het
overzicht van uitgaven en opbrengsten. Bij dit overzicht dient
te worden vermeld, dat bij de opbrengst van granen geen rekening is gehouden met de kosten voor de grondbewerking, n.l.
ploegen en zaaiklaar maken; machinaal zaaien van de granen,
poten van aardappels, wieden, hakken en rooien van bieten en
aardappels, de aankoop van plantsoen, schoonhouden en snoeien
van de zwarte bessen. Alle genoemde werkzaamheden zijn verricht door vaste arbeidskrachten. Ook zijn niet meegerekend de
polderlasten per ha.

furrenieelt van akkerbouwgewa3sen

lr 50,Totaal f 500,-

per 100 kg
Bruto opbrengs,

Uitgaven:

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbesuijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker

I
Í
Í
Totaal f

Opbrengst:
6.000 kg gerst à

I 25,- per 100 kg
Bruto opbrengst

De resterende 2 ha werd

t

L958 Suikerbieren
Uitgaven:
-Aankoop

in

Bruto opbreng$

t

I 7,-

per 100 kg
Bruto opbrengst

1955 Zomergerst 4 ha

Í
Í
Í

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker

Totaal
Opbrengst:

12500 kg gerst à

f 26,-

per 100 kg
Bruto opbrengst

450,100,600,-

f rt50,-

1956 lYtitlof 2 ha
Uitgaven:
Aankoop witlofzaad en kunstmest
Opbrengst:
25.000 kg witlof à

Í 28,- per 100 kg

J 80,- per 1000 kg
Bruto opbrengsl

1960 suikerbieten 2

I

5oo,-

f 2000,-

Í 1t00,-

f rg60,I 1310,-

T-600f

1540,-

f

940,-

Í

600,-

ha

Uitgaven:

Áankoop zaaizaad en kunstmest
Opbrengst:

40.000 kg suikerbieten à

J 50,- per i000 kg
Btuto opbtengsl

l3z5o,Í 2100,-

650,-

I 235,f ,5,Í 3lo,-

Bruto opbtengst

Uitgaven:

I

450,200,

ba

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker
Opbrengst:
5.500 kg gerst à

275,-

f t472,r ri95,-

f
f
Totaa|

rgSg Zomergertt 2
Uitgaven:

ï

ha

Uitgaven:
Áankoop pootgoed en kunstmest
Ziektebestrijding (spuiten)
Opbrengst:
28.000 kg à

11500,f 925,-

ha

suikerbietenzaad en kunstmest
Opbrengst:
32.000 kg suikerbieten à f 46,- per 1000 kg

Aa'rd'appels

225,50,300,575,-

1957 lngeplant met zwarte bessen.

Totaal
Toegepast zijn de volgende russenteelcen:

I 780,r 290,-

ha

zomcrgenr 2

bessen;

het voorkómen van zandverstuivingen in het voorjaar.

r3 t0,-

196r ZomergersÍ 2
Uitgaven:

12000,1400,-

I

ha

I 2tt,I 55,f 3ro,-

Aankoop zaaizaad en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker

TotaaI f 600,Opbrengst:
5000 kg gerst à

f 2$- per 100 kg
Bruto opbrengst

r 1400,Í 800,-

1,9

1962

De 2 ha oppervlakte, voorheen beteeld mer granen en hakvruchten, zijn braak blijven liggen wegens de grote kroonomvang van de populieren. Hierop onrwikkelde zich een natuullijke opslag met grassen welke bemest werd mer kunstmest;
daarna als hooigras op stam verkocht.

Jaar

tussenteelt

1955

zomergerst

1957

1959

ï z9o,1' 290,Í 3oo,-

Bnrto

prijs/100 kg

Í
ï
I
Í

3125 kg
3000 kg
2750 kg
2500 kg

300,-

Elk jaar wordt de opbrengst van de zomergerst in kg dus

I
'f

Aankoop kunstmest
Opbrengst:
Op stam verkocht hooigras

opbrcngst/kg/ha

:uitgaven/ha

Ï

196r

Uitgaven:

26,25,28,28,-

lager. Ook de geldelijke

5oo'-

opbreng:t J 150,-

opbrengst/f /ha

I 813,_
.f r-50,Ï 770,-

I 7oo,opbrengst vertoonr

350'-

winst,/ f

/ha

f 523,ï 460,ï 47O,ï 400,-

e,n duidelijke

daiing.

(wordt vervolgd)

KALENDER
De planttijd is weer in zicht. U moet
zich er dus weer op bezinnen waar
en hoe U beplantingen zult uirvoeren,
welk plantmateriarl U zult nemen,
koltom U zult, zo U dic nog niet gedaan heeft, een uitvoeringsplan moeten maken. Daarbij zijn de volgende

4.

beheer raadplegen.

3. Het plantmateriaal. Zo dit moge-

met eenjarig lot op tweejarige
wortel te gebruiken. U voorkomt
daarmede teleurstellingen door

7. Maak de

erecta'),

5.

8.

U dient daar het gebruik

van P.

'Regenerata' ('Serotina

P.

'Marilandica'

'Gelrica' te vermijden.

en

bruik op

dan nodig is. Cver het algemeen
is 40 x 40 x 40 cm voldoende.
Houdt gedurende de zomer Ce

plantspiegel rond de bomen
schoon en geef in mei tot begin
juni ca. 100 gram kalkammonsalpeter per boom.

P.

Beplant geen grote oppervlakten

U

ool< cen: het gebe::e:l<te schaal van
nieuwe ra:sen Ook darrover kan
Overweegt

de consuient U adviseren.
plant-eaten ni:t groter

aantasting door schorsbrand.

Gebruik vooral in het westen en
in het noorden van het land geen
rassen die vatbaar zijn voor Marssonina.

liggen.
De bemestingstoestand. Deze zal

op rijke gronden gewoonlijk geen
problemen opleveren. Twijfelt U,
dan kunt U bijvoorbeeld een bosbouwconsulent van het Staatsbo--

6.

is, dient U bij voorkeur eenjarig plantmateriaal of wel planten

punten belangrijk.
1. De grondwaterstand. Deze dient
gedurende de vegetatieperiode 60
à 80 cm beneden het maaiveld te

2.

lijk

f.

indien U, door welke oorzaak dan
ook, genoodzaakt bent om meer-

met één ras, maar verdeel een der-

jarig materiaal te gebruiken, zotgt

gelijk terrein bijvoorbeeld in

U dan voor gezonde planten,
wa rvan u weet dat ze op de kwekerij tot in oktober gfosn waren.

een

aantal stukken van minstens 1/r ha
en beplant deze met verschillende
fassen.

MEDEDELINGEN
,,BRABÁNTSE POPULIEREN-VERENIGING"

2I

juni 1965 richtte het bestuur der vereniging zich met
in Noord-Brabant naar
aanleiding van het ontwerp-reglement op de watergangen.
Hierin werd:
1. verduidelijking verzocht met berekking tot de onderhoudsplicht van eigenaren of gebruikers (vide art. 7 en 9 van het
Op

een request tot het Provinciaal Bestuur

2.

3.

ontwerp-reglement);
bezwaar gemaakt tegen de verplichting tot opruimen binnen 30 dagen van specie welke door onderhoudswerken op
watergangen belendende percelen is ontvangen (vide art. !).
Betoogd werd, dat hiertoe de meeste eigenaren of gebruikers technisch niet toegerusr zijn, en dat het logisch is dat
de onderhoudsplichtige ook dit onderdeel van het onderhoud voor zijn rekening neemt;
zeer ernstig bezwaar gemaakt tegen de artikelen 31 onder b.
en 39, waar in bepaalde gevallen een houwrije strook geeist wordt van 4 m, waarbij de schadevergoeding beperkt
wordt tot het vedies van bestaand gewas. Gesteld werd dat

de schade, die de eigenaar lijdt door deze maatregel veel
meer facetten heeft waarin noodzakelijk voorzien dient te
worden, terwijl twijfel werd uitgesproken omtrent de algemene noodzaak van bovengenoemde maatregel.
Door het provinciaal bestuur is niet aan oflze bezwaren tegemoet gekomen en het reglement is in de vergadering van
4 oktober 1965 door Provinciaie Staten vastgesteld. Het bestuur
heeft verdere démarches overwogen.
De Iíaterschappen de Aa en de Dommel hebben hun klassi-

Íicatie van de tarieven van de waterschapslasten veranderd,
waarbij de bossen niet ontzien zijn.
De regeling van het waterschap de Aa is reeds ingegaan, nadat
publikatie op de gebruikelijke wijze had plaats gehad, welke
publikatie-wijze echter zo onopvallend was, dat de betreffende
eigenaren geheel verrast zijn door de nieuwe aanslag. Yan de
klassificatie-verordening van het waterschap de Dommel is de
termijn van inzage verstreken en moet alleen nog goedkeuring
gegeven worden door het Provinciaal Bestuur van NoordBrabant.

Gebr. l. C.

&

P. C. van

't

Westeinde

Kwelterij ,,Westhof"
'a.Heer Arendskerke

(2.) -

pe
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De ideale motorzaag:
snel - krachtíg - handig en
toch licht.

Specialiteit:
Populieren

Bovendien de bekende,

nuts-laanbomen

P. VA]I DE]I BERK & ZO]IE]I
Boomkusekeríjen
ST. OEDENR,ODE

-

DOLMAR

Telefoon 01106-219

vlotte DOLMAR-service

Zaagbladlengte 40 of 50 cm
Mogen wij deze
pracht-machine
eens voor u

demonstreren

?

TELEFOON 04138-331

*

lmporteur voor Nederland:

A, YLEDDER

Specialiteit:

POPULIEREl{

Roermondsplein 30 . Arnhem
Tel. 08300-2267?

instandhouding van het
landschap o.a. door de
aanleg en het onderhoud van

I

BEPLANTINGEN

KONINKTIJKE NEDER.LANDSCHE
HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

