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Voorwoord
T/dscbrift loor teelt
en afzet tan populier en wilg
3e JAARGANG No.4. NOV. 1966
Uitgaae a.tn

in de populierenteelt is dat onlangs 5 nieuwe ratsen
in de keuring zijn betrokken. In dit nummer wordt het belang hiervan belicht en
worden de eigenschappen van deze rassen besproken. Verder vestigen wij in her
Een verheugende ontwikkeling

bijzonder de aandacht op aÍtikelen over belangrijke aspecten van de populierenteelt

in

c/e

1966, het gebruik van populieren in wind'schernten, de invloed van bod.emop de groei van populieren en de herkenning aan de hanàelsrassen.
In aansluiting op een artikel in het vorige nummer zijn thans uiwoeriger gegevens

N ationale Popa lieren Comnttssie

uerutild.ering

Vetschiint vier maal per jaar

over de popuplierenteelt in Joegoshuië opgenomen.
Deze artikelen zijn van zodanig belang dat enkele vaste rubrieken ditmaal achre!wege blijven, te meer omdat ook een plaats is ingeruimd voor een mededeling
betreffende de samenstelling tan d.e Nationale Populieren. Cornmissie en haar werk-
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resultaten voor een groot gedeelte afhankleijk kunnen gesteld worden van een meer
of minder goede beschutting. Het ligt dus voor de hand, dat in de loop der jaren in
deze sector veel ervaring op dat gebied is opgedaan. Daarbij is naar voren gekomen
dat bepaalde populiererassen en door hun snelle groei en groeiwijze in staat zijn om
na enkele jaren een goede beschutting te geven.
De bedoeling van dit artikel is een overzicht te geven van de populiererassen die
hiervoor, in de loop der jaren, gebruikt zijn en onder de tegenwoordige omsrandigheden al of niet in aanmerking komen.
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een beschutting nodig hebben om zich zo goed moge-ijk te ontwikkelen.
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Popuhu nigra'Italicd (Italiaanse populier) werd vroeger vrij algemeen als windscherm aangeplant. Deze fastigiaat groeiende populier vormr een rechre stam mer
rechtopstaande zijtakken. \Vat de boomvorm betreft dus uitstekend geschikt voor
het gestelde doel. De laatste jaren evenwel is de gezondheidstoestand van deze boom
van dien rd dN de aanplant als windscherm niet meer veranrwoord is. Door een
^
sterke aanstasting
van de verschillende ziekten, o.a. Marssonina, Dothichiza, enz.,
ontstaat spoedig veel dood hout. In vele gevallen sterft de boom in zrjn geheel aÍ.
Dientengevolge ontstaan open plaatsen in het windscherm, zodat de wind vrij spel

krijgt mer alle gevolgen van dien.
Gelukkig heeft men hiervoor een vervanger gevonden die reeds een groor aantal
jaren beproefd is en in de meeste gevallen zeer goed voldoet. Deze populier wordr
onder de naam Populus 'Vereecken'in de handel gebracht.
Herkonut aan

P

opalus nigra'V ereecken',

In de dertiger jaren werd tijdens

een excursie op her fruitteeftbedrijf van P.
Vereecken te Stoppeldijk (Zeeuws-Vlaanderen) een windscherm van Italiaanse
populier aangetroffen waarin enkele bomen opvielen door een zeer gezonde en
krachtige groei. Gezien de minder goede ervaringen mer de Italiaanse populier trok
dit vooral de aandacht van het Rijkstuinbouwconsulentschap, de N.A.K.B. en de
boom- en fruitkwekers, die aan deze excursie deelnamen.
Nadat aan de boomvorm en zijn groeiwijze de nodige alndacht besteed was en de
br,rikbaarheid steeds duidelijker bleek, werden in Oost-Zeeuws-Vlaanderen steeds
meer bomen van dit type aangetroffen. Voor zover we thans kunnen nagaan sraan
de oudste bomen van Populus 'Vereecken' bij de ingang van een boerderij gelegen
aan de verkeersweg tussen Absdale en Axel. Het is bekend, dat ten tijde dat deze
bomen aangeplant zijn nogal wat plantmateriaal uir België ingevoerd is, zodat men
mag veronderstellen, dat de Populus 'Vereecken', vermoedelijk onbewust, uit dat
land is ingevoerd. Hoe het ook zij, we hebben in deze populier, vooral ook war
gezondheid betreft een goede vervanger voor de Italiaanse populier.

Populu berolinensit, een kruising van P. laurifolia en P. nigra 'Italica', is wat

de

bouw van de boom betreft in zljn geheel iets zwakker dan de Populus 'Vereecken'.
Overigens is er wat de bezetting met zijhout betreft, veel overeenkomsr. Het feir
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Groep P. nigra'Vereecken'

bij Absdale. Optane: i0-4-1953

aarnien, dat de Populus berolinensis als windscherm geen to:komst meer heeft.

P, nigra'Vereecket'

dat de berolinensis vroeg in het blad komt is voor enkele fruitkwekers een aanleiding geweest om hiervan windschermen aan
te planten. Het is evenwel gebleken, dat deze populier zeer
sterk door Marssonina aangetast wordt zodat een voortijdige
bladval optreedt en een dergelijk windscherm voor een groor
deel zijn doel mist. Dit heeft tot gevolg, dat er momenteel een
zeer geringe belangstelling voor deze popuiier is. Het laat zich
IY ind scltern.

ntet P. nigra'V ereecken' ( 1, 2 en 4) en P. nigra' Itali ca'

(3

Vervolgens is er nog een mogelijkheid om, rer beschutting van
grote fruitaanplantingen, gebouwen etc., gebruik re maken van
populiererassen, die tot de ,,Canada-populieren" behoren. Deze
bomen kunnen, wanneer men hiervoor rassen neemt die minder
gevoelig zijn voor Marssonina en ro3sr, een zeer goed scherm
geven. Volgens mijn mening komen hiervoor in aanmerking:
Populus 'Heidemij' en Populus 'Zeeland' en dergelijke op 'Robusta' gelijkende rypen. De plantafstand dient in zo'n geval op
7,5 à 2 meter gesteld te worden.

Het spreekt vanzelf, dat men bij het aanbrengen van een windscherm niet kan volstaan mer her planten der bomen op een
vaste afstand. Al naar geiang de groei en de eisen die men
stelt, zal een vrij regelmatige snoei (jaarlijks) en een ziektebestrijding gewenst zijn.

)

,,llel Tuinbouwhuis" . A, J. Dourleiin
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Íruitteelt, boomkwekerij en tuinbouw.
Voor al Uw bindartikelen, gecreosoteerde boompalen,
plastic boommanchetten (tegen hazenvraat), enz.
Tevens Uw adres voor het uitvoeren van beplanlingen,

o.a. populieren.

*
Onze vertegenwoordiger komt U gaarne voorlichten.
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rereroon 0424r-258
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lr. H. A. van der Meiden
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Nieuwe rassen voor onze populierenteeltt)

Dírecteur SÍichling lnduslrie.Hout

De selectie en invoering van nieuwe populiererassen was tot
voor enkele tientallen jaren vooral een aangelegenheid van
kwekers en telers. Zo is 'Gelrica' door een teler gevonden,
'Robusta' door een kweker, is 'Heidemij' door de maatschappij
van dezelfde naam eind vorige eeuw op verzoek van Brabantse
populierentelers geïmporteerd, terwijl van'Serotina', Marilandica' en 'Regenerata' de origine al niet meer bekend, maar
zeker van dezelfde aard is. Sinds het onderzoek van vooral prof.
Houtzagers in de dertiger jaren en, later, de Duitser Miiller
weten we echter dat de particuliere speurtochten naar nieuwe
tassen niet alleen zeer veel goeds hebben opgeleverd, maar ook
geleid hebben tot een chaos, die in de naamgeving van de
populieren tot uiting kwam. NTat was namelijk her geval. Zodra een ras een zekere populariteit begon te krijgen, ontdekten
kwekers en telers in hun bepllntingen van dit ras bepaalde
exemplaren, die het in groei of andere eigenschappen beter
deden dan de rest van de beplanting, en brachten deze bomen,
na vermeerdering, onder een andere naam of ander nummer in
de handel. In Nederland was dit vooral voor de dertiger jaren
het geval, totdat vele populieren, onder verschillende Nederlandse namen verhandeld, dankzij het onderzoek van Houtzagers €n Teerink tot maar enkele rassen bleken te behoren.
De strenge keuring door de N.A.K.B., gebaseerd op dit onderzo:k en daarna, sinds een tiental jaren, op dat van ir. Broekhuizen, heeft hierin grote verbetering gebracht. Maar in landen
waar een goede keuringsdienst en een goed rassenonderzoek
ontbreekt, komen nog steeds zgn. ,,betere variëteiten" van besta:nde rassen in de handel, welke in verreweg de meeste gevallen geen nieuwe selecties betekenen. Men heeft zich dan
laten verleiden om eeÍI, door toevallige omstandigheden, beter
gegroeid exemplaar in een beplanting van een bekend ras, als
een nieuw ras te beschouwen.
Natuudijk worden ook, bijvoorbeeld tussen natuurlijke zaailingen langs de rivieren, werkelijke nieuwe rassen door kwekers
en telers gevonden, maaÍ deze vondsten zijn nu nog maar zeer
schaars, ten eerste doordat het selectie- en veredelingswerk van
proefstations, vooral na I94J tot ontwikkeling gekomen, veel
betere resultaten oplevert, ten tweede omdat de oppervlakte
,,in het wild" ontstane populiereklonen zeer sterk is afgenomen.
Deze ontwikkeling betekent dat het selecteren van nieuwe rassen in de belangrijke populierenlanden bijna geheel een kwestie
is geworden van de bosbouwproefstations en dat Particuliere
kwekers en telers niet meer de tijd en de gelegenheid hebben
hieraan nog een belangrijk aandeel te leveren. Dit heeft de
situatie in de naamgeving, registratie, keuring en verhandeling
van populiererassen zeer veel eenvoudiger gemaakt.
Deze ontwikkeling betekent echter ook dat, zodra men een
cekort aan goede rassen coÍlstateeÍt, de druk van kwekers en
telers op de proefstations om nieuwe rassen in de handel te
brengen, zeer groot is. Een officieuze, internationaal geldende
maatstaf bij het populierenselectiewerk is, dat een nieuw ras
minstens 11 iaat getoetst moet worden, alvotens het aan de
praktijk kan word,en vrijgegeven. Dit is een goede maatstaf, die
echter moeilijker te hanteren is naarmate het gebrek aan bruikbare handelsrassen nijpender wordt. Dit is in de laatste jaren
het gevai in Nederland, maar ook bijv. in Italië, nu de bladziekte Marssonina praktisch ons hele sortiment handelsrassen
min of meer (meestal méér! ) blijkt aan te tasten. Dit is de
reden waarom er in de laatste jaren bij het Bosbouwproefstation herhaaldelijk op is aangedrongen nieuwe, resistente rassen (waarvan het bestaan bekend was) in de handel te brengen.

1)

Anderzijds moet men resDecr hebben voor de voorzichtigheid,
die men daar in acht neemt om te vermijden dat de praktijk
later bemerkt teleurstellende rassen te hebben gekregen.
Op een bepaald moment zal men echter van twee risico's (geP.'Fleuo' op zandgrond,
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jaar.
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Foto's: Bosbouwproefstation.
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va3Í van Marssonina bij bestaande rassen enerzijds en onvoldoende ervaring met nieuwe rassen anderzijds) de minst grote
moeten kiezen. En velen in de praktijk van de populierenteelt
ztjn er van overtuigd dat de ontwikkeling van Marssonina in
Nederland ze3r ernstige schade aen de hele populierenteelt en
populierenhoutproduktie gaat toebrengen.
Een belangrijke rem op her uitgeven van nieuwe rassen was
toc dusverre de langdurige toetsing op hun resistentie tegen
kanker. Dit is echter door het onderzoek van Ridé in Frankrijk
nu aanzienlijk korter van duur geworden.
Mede hierdoor kon nu het Bosbouwproefstation te \Tageningen

station dat hij slechts weinig langzamer groeit dan 'I 2I4'.
'Flevo' loopt vroeg uit, ongeveer gelijktijdig met 'I 214'. Het

uitlopende blad is roodbruin gekleurd. De boom heeft een
rechtere stam en een lichtere kroon dan 'Dorskamp' en is
waarschijnlijk minder gevoelig voor wind.
Het geslacht van 'Flevo' is nog niet bekend.
Voorlopig doet het Bosbouwproefstation dezelfde voorzicl.rtige
aanbevelingen voor aanplant als bij 'Dorskamp'.
P. 'DorsÈtnp' op klei, 6 jaar.
t,

met het verh,eugende bericht komen dat twee nieuwe, tegen
Marssonina verregaand resistente rassen in de handel kunnen
worden gebracht. Het betreft de rassen 'Flevo' en 'Dorskamp',
beide euramerikaanse hybriden, produkten van het Bosbouwproefstation.

Voorts is de N.A.K.B. op aanbeveling van de Nationale Populiere ncommissie er toe overgegaan drie rassen,'Geneva','Oxford'
en 'Androscoggin' in de keuring te betrekken. Het berrefr l.rier

\.
í

\

I'

rassen die min of meer verwant zijn met de groep van de
balsempopulieren, en die al dertig jaar geleden door Stout en
Scl.rreiner in de U.S.A. uir eigen kruisingen zijn geselecteerd.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste
eigenscl.rappen van cleze vijf nieuwe llandeisrassen. Over de

I

I

ts.ee klonen van het Bosbouwproefstation is uiwoerig bericht
in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van juli 1966. Áan het
bewuste artikel van de l.rand van Broekhuizen, Guldemond en
Koster ontleenden wij de hierna volgende gegevens van 'Dorskamp' en 'Flevo'. Voor een uiwoerige beschrijving van bladkenmerken verwijs ik naar een arrikel van ir. Broekhuizen
elders in dit nummer. Voor blad- en andere kenmerken van de
drie andere rassen leze men her Handboek voor de Populierenteelt (uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem) of de beschrijving door Broekhuizen in
een volgend nummer van ,,Populier".

i\

i

I

o.1t il trs e trantericana' D o rs k atn p'.
Deze mannelijke kloon is ontstaan uit een kruising tussen een
vrouwelijke Populus deltoïdes uit Noord-Amerika en een mannelijke Populus nigra uit Italië. De kruising werd door het
Bosbouwproefstation uitgevoerd ln 1952, terwijl de zaailing
werd geselecteerd in I9t6. }{lj is vervolgens getoetst onder
nummer NL 925, zoals verschillende populierentelers hem al

P

kennen.

Belangrijk voor de praktijk zijn de volkomen resistentie tegen
ro3st, en de grote mate van resistentie tegen de andere belangrijke bladziekte, Marssonina. In de veldproeven is tot dusverre
niets van gevoeligheid voor bacterie-kanker bemerkt, bij kunstmatige besmetting blijkt 'Dorskamp' niet resistent maar ook
weer- niet gevoeliger dan 'Robusta' te zijn.
'Dorskamp' is zeer gemakkelijk te stekken. Hij is een zeer
snelle groeier en produceert, althans in de jeugd, meer dan
'I 2L4'. Over de produktie op latere leeftijd is uiteraard nog
niets bekend. Hij heeft een iets bochtige stam. De kroon is
fors. Hij loopt vroeg uit, ongeveer gelijk met 'l 2L4'; het jonge
blad is donker bruinrood.

Hij

is gevoelig voor wind.

Het Bosbouwproefstation beveelt proefsgewijze aanplant in opstandsverband aan, zo mogelijk gemengd met andere rassen.
P

o

p

il trs

e

rrratner icana'F le u o'.

'Flevo' is ontstaan uit dezelfde ouders als 'Dorskamp' en voor
de belangrijkste bladziekten even weinig gevoelig als deze. De
gevoeligheid voor kanker komt waarschijnlijk overeen met die
van 'Gelrica', is dus nog iets minder dan die van 'Dorskamp'.
De groei is snel, minder dan die van 'Dorskamp', maar toch
no1 zeer goed blijkens de mededeling van het Bosbouwproef-
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Populus'Oxford.
Zowel herkomst als vele van de eigenschappen zijn dezelfde
die van 'Geneva'. 'Oxford' is echter vrouwelijk.

Hij is resistent tegen Marssonina, weinig gevoelig

voor

als

roest

en ook weinig gevoelig voor late wintervorst. Evenals 'Geneva'
is hij zeer waarschijnlijk voldoende resistent tegen kanker; ook
bij 'Oxford' is in beplantingen, tot L6 jaar oud, geen kanker
gevonden. Men kan dezelfde aanbeveling voor gebruik van dit
ras geven als bij 'Geneva' is gedaan.
P

o

p

ulus' Andr

o sc o

g ginl.

Ook dit ras (mannelijk) is een selectie uit een kruising van
Stout en Schreiner, maar volledig een balsempopulier. De
ouders zijn namelijk Populus maximowiczii en P. trichocarpa.
De resistentie tegen bladziekten komt overeen met die van
'Oxford' en 'Geneva'; over zijn resistentie tegen kanker kan
hetzelfde opgemerkt worden als bij deze rwee rassen.
De ervaringen met de houtkwaliteit zijn in Engeland uitstekend
(proefschillingen); in Nederland, maar dan voor het zeer dunne
fineer van lucifersdoosjes, iets minder gunstig dan bij 'Geneva'

en 'Oxford'.
Aanbevelingen voor gebruik van dit ras als

bij de twee

vorige.

betreft de drie laatstgenoemde rassen kan ik nog opmerken dac zij, wat bodem betreft, iets meer mogelijkheden bieden
dan onze bekende handelsrassen. Zowel op zeer zware als uitgesproken zandige gronden, mits vruchtbaar, vochtig en niet
zuu:, bereiken zij hoge produkties waar andere rassen nog wel
eens groeistagnaties vertonen. De eerste groei na planten valt

\íat

P.'Oxford' op zandgrond. LeeÍtijd 18 j., hoogte 15 nt, ài.an..27,5

.-tg*:

(zonter 1966).

P. 'Geneaa' op zandgrond. Leeftijd. 18 ,j., hoogte 18 m, diam. 34,2 cm
(zomer 1966).

Populus'Genead.
'Geneva', een mannelijke boom, is één van de klonen, geselecteerd uit een in 1934 dtgevoerde kruising tussen Populus
berolinensis (de vader) en Populus maximowiczii (de moeder).
Zowel kruising als selectie zijn het werk van Stout en Schreiner
in de U.S.A. Deze herkomst betekent dat hij nauw verbonden
is met de groep van de balsempopulieren, hoewel men ook (via
P. berolinensis) P. nigra, dus een Aigeiros-populier, in zijn
stamboom terugvindt. Ik vermeld dit daarom, omdat m.i. de
groep van balsempopulieren, vooral die uit Noord-Ámerika,
voor ons land van zeer grote betekenis za| gaan worden.
'Geneva' is weinig gevoelig voor roest en is resistent tegen
Marssonina. \7el is hij, evenals bv. 'Robusta' en 'Serotina' gevoelig voor late wintervorst, optredend na een zachte februari,
maar herstelt zich hiervan, in tegenstelling tot 'Serotina', zeer
goed. Lange tijd is gedacht dat hij gevoelig is voor bacteriekanker, maar dit blijkt nu erg mee te vallen. In praktijkbeplantingen van 'Geneva', tot 16 jaar oud, is nog geen kanker gevonden.

De boom heeft een rechte stam en een vrij brede kroon. Hij
komt zeer vroeg, vóór 'I 2L4', in blad. Hij is gevoelig voor
sterke wind.

Het hout heeft, evenals dat van de twee volgende

rassen, bij

proefverwerkingen zeer goed voldaan. Het is zeer blank (,,wit")
en is goed te schillen.
Men heeft in ons land reeds enige ervaringen met dit ras,
ervaringen die zeer goed zijn. De groei is snel, beter dan die
vafl oíze meeste bekende rassen. Beperkt gebruik, behalve op
sterk aan wind blootgestelde plaatsen, kan worden aanbevolen.

cm
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op klei- en zware leemgronden nogal eens tegen, maar dir
een kwestie van één

of rwee

Samenvattend kunnen

wij

'íf

is

It

jaar.

zeggen dat vooral de grote mare van

resistentie tegen Marssonina van de vijf nieuwe handelsrassen
een zo groot voordeel betekent, dat men alleen maar bevreesd
moet zijn dat zij op korte termijn op re grore schaal worden
aangeplant. Men dient voorzichtig te zijn en kleine oppewlakten te beplanren, waar mogelijk met andere rassen te mengen,
en vooral de zo nodige ervaringen snel uir te wisselen. Dàarvoor lenen zich blj uitstek de contacten binnen organisaties als
de Brabantse en Limburgse populierenverenigingeÀ en de kwekersorganisaties, de voorlichtingsdagen van het Staatsbosbeheer
en dergelijke. Daarnaasr mag men hopen dar, nu de eerste
schapen over de dam zijt, her Bosbouwproefstarion op niet al
te lange termijn nieuwe veelbelovende rassen voor proefsgewijze aanplant kan uitgeven. FIoe meer keuze in rassen, hoe
minder het gevaar van een te eenzijdige en daardoor altijd
riskante populierenteelt.

P.'Ándroscoggitt' op zandgrond. Leeftijd, 18 .j., boogte 18,5 nt, diant.
30,9 cm (zomer 1966).

lr. J. T. M. Broekhuizen / Hoe herkennen
Ald. Houlteelt, l.B.O. LandbouwhogescÀool

wij onze handetspopulieren?rr)

Kwekers, keurmeesters en anderen die regelmatig met populieren werken zullen deze vraag niet srellen. ZIj ztillen weinig
of geen moeilijkheden ondervinden bij her herkennen van de
handelsrassen. Degenen echter, die niet doorlopend verschillende rassen kunnen vergelijken, sraan voor veel grotere problemen. Toch is het herkennen van de handelsrassen niet moeilijk,
tenminste als het jonge planten in de kwekerij betreft. \7eliswaar vertonen ook de bomen van de verschillende rassen karakteristieke onderscheidingskenmerken, maar deze worden zo
sterk beïnvloed door uitwendige omstandigheden, dat ze nier
bruikbaar zijn voor een definitieve bepaling van het ras. Alleen
het geslacht is een kenmerk, dat in rwijfelgevallen de doorslag
kan geven.
Indien men geen of weinig ervaring heeft met het herkennen
van populieren verdient het aanbeveling om aan de hand van
de beschrijvingen de verschillende onderdelen, zoals bladeren
en knoppen, van een aantal planten van een ras afzonderlijk te
bekijken en deze te vergelijken met die van een ander ras in
dezelfde kwekerij. Zo Ieert men waarop gelet dient te worden.
Op de duur ziet men dan de verschillen russen de rassen in één
oogopslag zonder dat men zich precies realiseert welke de verschillen russen de onderdelen afzonderlijk zijn.
De voornaamste voorwaarde voor succes is, dat planten worden
gebruikt die goed gegroeid zijn en die onder gelijke omstandigheden sraan. Dit houdt in dat, vooral aanvankelijk, alleen moet
worden uitgegaan van planten van ongeveer dezelfde groorre

1)

Foto's: R. Aalbers.

die op één kwekerij groeien. Daarnaast moeren slechts die delen

van de piant worden beoordeeld, die normaal zijn gegroeid,
d.w.z. niet beschadigd zijn door ziekten en insekten en niet
ontstaan kort na deze beschadigingen.
Voor de herkenning is geen volledige beschrijving van de rassen nodig. Inregendeel, een volledige beschrijving schaadt de
overzichtelijkheid en bemoeilijkt daardoor de herkennin g. Daarom zullen alleen die kenmerken worden behandeld, die voor de
determinatie van belang zijn. De kleur van de verschillende
delen van de plant wordt daarom in de meeste gevallen buiten
beschouwing gelaten. Bovendien is de omschrijving van kleu-

ren-moeilijk.,Daarbij komt nog dat de kleur van de planten
sterk wordt beïnvloed door niet-erfelijke factoren, zóals de
weersomstandigheden,

de voedingsroestand en zelfs de wijze

van vegetatieve vermeerdering. Slechts in enkele gevallen zaI
de kleur in de vergelijking worden beuokken.
Voor de determinatie zijn voonl de kenmerken van de bladeren belangrijk. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de
kn<-rppen, de lenticellen, de zijtakken en her tijdstip van bladontluiking. Het laatste kan uireraard niet in de zomer worden
bepaald, maar omdat het, evenals het geslacht, in gevallen van
twijfel in het volgende voorjaar de doorslag kan geven, wordt
het steeds vermeld. Ook in deze gevallen dienen per ras steeds
verscheidene, goed gegroeide planten van ongeveer dezelfde
grootte te worden bekeken.
De meest geschikte bladeren zijn die welke na eind juli zijn
gevormd. Deze zgn. zomerbladeren zijn namelijk het meest
karakteristiek voor het ras en verronen bovendien onderling

60
schieden. Een gemakkelijke methode is aangegeven in fig. 2.
Dus eerst de punt van het blad op de voet leggen en het blad
vouwen en daarna de punt terug leggen tot de vouw. Op deze

wijze wordt meteen de halve lengte van de hoofdnerf bepaald.
Dit is steeds noodzakelijk om de lengte van de steel (s) t.o.v.
de hoofdnerf te kunnen vaststellen. De verhoudings/hn is eenvoudig te vinden door de steel bij de bladvoet af te breken en
langs de hoofdnerf op het gevouwen blad te leggen. Men ziet
dan onmiddellijk of de steel duidelijk korter of langer is dan

e
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7lz

gevallen

Fis.

r. Braítafmetingen.
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btad.

geringere verschillen binnen één ras dan de bladeren die vroeger in het seizoen zijn ontstaan. Ze bevinden zich ongeveer op
het derde kwart van de lengte van de plant, gerekend vanaf de
grond. Elke plant heeft wel enkele normaal uitgegroeide, onbeschadigde bladeren, die voor het doel geschikt zijn. Om een
goede indruk te verkrijgen van de voor een ras karakteristieke
bladkenmerken neemt men in totaal 5-10 bladeren van verschillende planten. Daartoe loopt men eerst rustig langs de betreffende planten om de bladeren te bekijken. Men ziet dan al
gauw of bijvoorbeeld de bladeren al of niet een harwormige
voet hebben en zo ja, in welke mate. Dit vergemakkelijkt het
verzamelen van de karakteristieke bladeren.
De kenmerken van de scheut zelf, zoals knoppen, lenticellen en,
in een enkel geval, de beharing, worden eveneens aan het voorgenoemde deel van de scheut bepaald.
Bij beschrijving van populieren worden enige uitdrukkingen
gebruikt, die mogelijk niet algemeen bekend zijn. Deze zullen
á"uro- .erst *oiden toegelicht. Bovendien worden in fig. 1
enkele bladafmetingen aangegeven. De inham (fig. 3a en b)
is een insnijding van het blad bij de voet van de hoofdnerf. De
diepte en de breedte variëren van enkele millimeters tot soms
driêkwart centimeter. De plaats waar de inham begint wordt
meestal gemarkeerd door een knik in de bladrand. Daar het
ro-r -oiililk is te bepalen of een inham aanwezig is, wordt
dit kenmerk alleen gebruikt, indien het opvallend is. De blad'uoet is afgerond, wigvormig, recht of hartvormig. In tegenstelling tot een blad met een harwormige voet, ligt het laagste
punt tan een blad met een afgeronde voet vlak bij of tegen de
hoofdnerf. De oorm van het blad (fig. 1) wordt bepaald door
de lengte van de hoofdnerf (hn), de totale lengte (l), de grootste breedte (b) en de breedten van het blad op achtereenvolgens lla, tlz en 3lE van de hoofdnerf, gerekend van d9 to,p van
Éet blad (d, e en f). Deze breedten zelf zijn van minder belang
dan hun onderlinge verhoudingen en hun verhouding tot de
hoofdnerf. De bepaling van deze verhoudingen (d/hn, e/hn,
f/hn, d/e, e/f en d/f) is slechts in enkeie gevallen noodzakelijk
en behoeft bovendien niet met grote nauwkeurigheid te ge-

llz x hn. Dit is in de meeste
voldoende voor de determinatie. De netlhoek (a) van

x hn of

ongeveer gelijk aan

het blad wordt gevormd door de hoofdnerf en de eerste grote
zijneÁ (zie Íig. 1). Bij de meeste rassen is a 60 tot 70o. In
enkele gevallen is deze hoek duidelijk kleiner of groter en dan
belangrijk voor de herkenning. Soms is het aantal klierties op
de overgang van steel en bladschijf kenmerkend (zo nodig
loupe gebruiken). Hetzelfde geldt voor het aantal' lenticellen
op de scheut. Dit aantal wordt bepaald door bij enkele planten
alle lenticellen te tellen die op een stukje scheut van 3 cm
voorkomen ongeveer op halve hoogte van de plant. Hierbij kan
met een niet al te nauwkeurige telling worden volstaan, omdat
dit kenmerk alleen van betekenis is als er bijvoorbeeld bij tret
ene ras gemiddeld ca. 20 stuks voorkomen en bij het andere ras
ca. 40. De uornz aan tle lenticellen op halve hoogte van de
plant is rond, ovaal of lijnvormig. Meestal komen alle vormen
voor, maar soms overweegt er één. Van de knoppen wordt de
lengte, vorm en stand opgegeven. Van de zijrakken worden
vermeld: de stand en de hoogte tot welke ze voorkomen. De
stand - uitgedrukt in de takhoek - betreft steeds de middelste
zijtakken. De kleur van de jonge, onvolgroeide blaadjes aan de
top van de scheut varieert weliswaar enigszins onder invloed
van uitwendige factoren, maar kan in enkele gevallen de determinatie vergemakkelijken.
In het voorgaande is een groot aantal kenmerken genoemd. De
herkenning van de rassen lijkt daardoor op het eerste gezicht
moeilijk. Dit is echter niet zo. In de meeste gevallen kan immers worden volstaan met slechts enkele yan deze kenmerken.
Mits, het moet nogmaals worden herhaald, gelijkwaardige planten worden beoordeeld. De eenvoudigste en snelste wijze om
de rassen te leren kennen is: eerst met behulp van de beschrijvingen éénjarige planten van enkele bekende rassen vergelijken
en pas daarna onbekende rassen determineren.

Nadat ervaring is verkregen met de herkennin g van éénjarige
planten kunnen de rassen ook worden onderscheiden aan oudere
planten in de kwekerij. Van deze planten worden de bladeren
gebruikt die voorkomen even boven het midden van de éénjarige scheut. De bladvorm bij oudere planten is wel enigszins
anders dan bij de éénjarige, maar bij alle rassen treedt de verandering in dezelfde richting op. Zo zijn bijvoorbeeld bij de
rassen v/aarvan de bladeren hier als harwormig worden beschreven, de bladeren van oudere planten minder hattvormig
of zelfs enigszins wigvormig. Rassen waatvan de bladeren wigvormig wotden genoemd, hebben in dat geval bladeren die
sterker wigvormig zijn. Bovendien is het blad van minder
krachtige scheuten relatief smaller met een relatief langere steel.
Hetzelfde geldt voor waterloten van oudere bomen.
Bij de nu volgende beschrijving zijn voor de herkenning vooral
van belang: ,,Karakteristieke kenmerken" en ,,Verschillen met
andere rassen". De beschrijvingen zelf geven de noodzakelijke
nadere informatie over deze kenmerken en verder aanvullende
gegevens ter controle van een juiste determinatie. Daarbii mag
niet worden vergeten, dat de opgegeven getallen gemiddelden

zijn, die van kwekerij tot kwekerij enigszins kunnen variëren.
omdat voor de herkenning alleen
gebruik gemaakt wordt van duidelijke verschillen tussen de

Dit is echter geen bezwaar
a

Fig.

3.

Vertchillend.e aormen aan de inham.

b

fassen.

6r

Bhd;

grootste breedte groter dan lengte hoofdnerf (b/hn
1,06); bovenaan relatief breed (d/f
0,48); voet enigszins
harwormig; top meest kort toegespitst; bladoppervlak schotelvormig; meest 2 kliertjes, soms 0 of 1; steel duidelijk
langer dan 1/z x hoofdnerf (s/hn
- 0,66); jonge blaadjes
donker bruinrood.
Scbeut: lenticellen ovaal tot lijnvormig, r/z-4 mm, meestal 11/z2rlz mm, aantal ca. 25 per 3 cm; knoppen slank, spits,
meestal geheel afstaand, 8-9 tnm, paars.
Zijtakken: tot ongeveer llt à 1lz van de hoogte vrij veel takken; takhoek 60-700.

Karakteristieke kenmerken' lange steel, blad breder dan lang,
bovenaan breed, schotelvormig, voer harrvormig, knoppen
afstaand.

Verscbillen. met anl,ere rtssen: te onderscheiden van 'I 2I4'
'I 214', namedoordat het blad relatief breder is dan dat

'tan

lijk duidelijk breder dan lang, en doordatdeknoppenmeestal
Fig. 4.

'I

geheel afstaan.
214'

Beschrijoing.
ca.

I 214,9 (fig. 4).

Ontluiking: eind maart tot half april.
Bhd.: hcnfdnerf ongeveer even lang als grootsre breedte (b/hn
: 0,99) ; voet afgerond; bladoppervlak schotelvormig; meestal
een opeenhoping van 2 tot 4 kliertjes; steel duidelijk langer
dan llz x hoofdnerf (s/hn : 0,65); jonge blaadjes licht
roodbruin.
Scheul: lenticellen lijnvormig tot ovaal, 3l14 mm, meestal echter I1/z-2112 mm lang, aantal ca. 35 per 3 cm, knoppen vrij
breed met spitse punt, aanliggend of punt iets afstaand, 7-8
mm, bruinrood (boven aan de scheut) rot bruingroen (op het
midden van de scheut).
Zijtakken: bij goede groei veel takken tot ruim halve hoogte,
bij mindet goede groei weinig takken; takhoek ca. 60o.
Karakteristieke kennzerken' lange bladsteel, bladvoet afgerond,
vrijwel steeds meer dan twee kliertjes, blad schotelvormig.
Verscbillen met and'ere rArsen: alleen verwarring mogelijk met
'Flevo' en 'Dorskamp', zie aldaar.

Fig. 6. 'Flerc'
ca. Fleuo, geslacht nog onbekend

(fig.6).

Ontlaiking: eind maart tot half april.
Bhd: grootste breedte groter dan lengte hoofdnerf (brlhn :
1,1); bovenaan relatief smal (d/f
- 0,31); voet bij forse
planten duidelijk harwormig, bij kleinere planten minder
harwormig; top toegespitst; bladoppervlak schotelvormig;
meest 2 kliertjes soms 0 of 1; steel langer dan 1/z x hooÍd-

nerf (s/hn

0,64); jonge blaadjes bruinrood.
Scheat: lenticellen ovaal tot lijnvormig, 3la-3 mm, meestal 11/z2r/z mm, aantal ca. 25 per 3 cm; knoppen slank, spits, mer
vrijstaande top,6-7 mm, paars.

-

Zijtakken: tot ongeveer halve hoogte vrij veel takken; takhoek
45-600.

Karakteristieke kenmerketo; lange steel, blad breder dan lang,
schotelvormig, voet harrvormig.

Fig.

5.

Vertcltillen met anl.ere rarsen: te onderscheiden van 'I 2I4',
doordat het blad relatief breder is, namelijk duidelijk breder
dan lang, en doordat de knoppen steeds een afstaande top
hebben. Het duidelijkste onderscheid met 'Dorskamp' is:
blad van 'Flevo' meer driehoekig (d/f : ruim 1/e) dan van
'Dorskamp' (d/f : ca. r/z of iets meer); bladtop van 'Flevo'
langer; knoppen van'Flevo'korter; takhoek van 'Flevo' iets

'Dortáamp'.

ca, Dorskarup,

S (fig.

5).

Ontluiking: eind maart tot half april

kleiner.

(wordt vervolgd)
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De invloed van bodemverwildering op de groei van populierr)

/

et, ambtenaar BosbouwproeÍ station

Een van de belangrijkste problemen bij de aanleg van een
populierenbeplanting is de bestaande of te verwachten bodemverwildering. Verwildering van een terrein ontstaat indien het
gebruik van de grond zodanig verandert, dat een onkruidvegetatie d€ kans krijgt zich te ontwikkelen. Landbouwgronden en
grasland die omgezet worden in populierenbos, een kapvlakte
die herbebost wordt, nieuw ingeplante wegbermen: alle vertonen spoedig een sterke onkruidgroei, welke remmend werkt
op de groei van populier. Deze remmende invloed is te wijten
aan het optreden van voedsel- en vochtconcuffentie, terwijl ook
lichtgebrek, verstikking en beschadiging van het populieren-

ll

plantsoen niet zijn uitgesloten.
V

oed,rclconcurentie.

Bodemverwildering beïnvloedt vooral de beschikbaarheid van
stikstoÍ voor het jonge plantsoen. Een populier is een vlakvrortelaar en bij de aanleg van een beplandng op schone grond
vindt in de bovenlaag een goede onrwikkeling van populierenwortels plaats, waardoor de plant flink kan uitgroeien (foto 3).
Is echter dezelfde laag doorwoekerd met een grote hoeveelheid
onkruid- en graswortels, dan wordt de wortelgroei en daarmee
de mogelijkheid van stikstofopname voor de populier zeer be-

perkt (foto 1 en 2). Het effect van verwildering wordt gedemonstreerd in de tabellen 1 en 2, waarin resultaten zijn
opgenomen van vroeger onderzoek van het Bosbouwproefstation
in enkele onkruidproefvelden op zand- en kleigrond.
Tabel 1. De invloed van verwildering op de lengtegroei van Populus
'Gelrica', geplant in voorjaar 1958 op zand- en kleigrond. Let op het
effect van het zeer droge jaar 1959 op zandgrond.
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tabel 1 blijkt dat het ongunstige effect van verwildering
niet geheel opgeheven wordt door bemesting, wat nog wel eens
vero;dersreld wordt. Men dient te bedenken dat óók de onkruidvegetatie profiteert van een bemesting op niet schoongehouden grond.
TabeI 2. De invloed van verwildering op de lengte- en diktegroei van
Populus 'Robusta', geplant in voorjaar l9)7 op zandgrond. Let op het
effect van het zeet àroge jaat 1919.

in.- Doorrrrede op 0,3 m h
1957 1958 1919 in cm, eind 1959
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lemmeren,

Van de onkruiden zijn het vooral de grassen, die het sterkst
concurreren door hun zeer dichte doorworteling van de oppervlaktelaag en de vorming van een zode. Dit komt duidelijk tot
uiting wanneer populierenplantsoen zonder enige bodembewerking in oud grasland wordt geplant. Aanslag en groei zijn in
dat geval veel minder dan indien enige behandeling tegen het
gras is toegepast. \(/anneer de combinatie populier-gtasland

(voor beweiding of hooiwinning) wordt gekozen, moet gezorgd
worden dat althans in de eerste jaren na aanleg de grond om de
populieren (I tot 2 m2) wordt schoongehouden, gecombineerd
met een jaarlijkse aanvullende stikstofbemesting.

Niet alleen onkruiden en grassen maar ook loofhoutsoorten
kunnen een ongunstige invloed hebben op de ontwikkeling van

3. Ontu,ikheling aan populieretaortels
lVortels talrijh, lang en tteuig.

Uit
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Foto
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Foto
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schoongeho*den grond.
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populier. Bij de bebossing van oude grienden heeft men vaak
te kampen met ernstige concurrencie door de weer uitlopende
griendwilgen. Dit is ook het geval bij het kiezen van de combinatie populier-griendwilg. Beide houtsoorten doorwortelen
dezelfde bodemlaag. Dit nadelig effect bestaat niet bij elzen,
welke diep wortelen en geen stikstof aan de bodem onttrekken.
Om deze reden wordt de els vaak gekozen als russenbeplanting
om de verwildering door onkruiden regen re gaan.
Behalve in een verminderde lengte- en diktegroei (foto 4)
komt de wortelconcurrentie ook tot uiting in een ijlere bladstand met kleiner blad, vroegtijdige geelkleuring en bladval en
een verhoogde gevoeligheid voor ziekten als schorsbrand en
Marssonina.
V

ochlconcurrentie.

Deze factor is van minder belang dan de vorige. Onder normale
omstandigheden is van vochtconcurrentie door onkruidvegetatie
weinig te merken. Op zeer natte terreinen is geconstateerd dat

bodemverwildering een teveel aan water enigermate kan opnemen en in dit opzicht zelfs een niet ongunstige werking kan
hebben voor jong populierenplantsoen. In droge tijden echter
kan de onkruidvegetatie en vooral gras juist op minder gunstige standplaatsen (droogtegevoelige gronden) een aanzienlijke
vochtconcuffentie betekenen en de voor jonge populieren bij
droogte toch al bestaande moeilijkheden alleen maar verzwaren.
Lichtgebrek, uerttikking en beschadiging ueden pas op wanneer de concurrerende vegetatie zich zo ontwikkelt, dat er
sprake is van directe beïnvloeding. Dit komt voor bij grote
onkruiden, riet en ondergroei van sruiken als elzen en griendwilgen. In een zich krachtig ontwikkelende vegerarie van grore
planten, welke kan ontstaan op kapvlakten of uir teruggeslagen
loofhoutscobben, kan voor jonge populieren ernsrig lichtgebrek
ontstaan. Dit gaat meestal gepaard met afsterven van ondertakken, een ijle kroon en vaak een slechte vorm, doordat de
bomen naar het nog aanwezige licht toebuigen en gaan slingeren. ITordt de concurrerende vegetatie niet verwijderd of
teruggeslagen, dan kan verstikking optreden. Mechanische beschadiging van stam en kroon van jonge populieren door zwiepende of vegende takken is evenmin uitgesloren. Veegschade
doot riet is herhaaldelijk geconstateerd.
Een apart geval van beschadiging onder invloed van bodemverwildering is hec optreden van vrererij door muizen of raffen,
die in de dichte vegetatie een goede verblijfplaats vinden en
planten plaatselijk afknagen of geheel ringen.
Tenslotte bestaat ook het gevaar dat de vooral in de laatste
jaren vaak opzettelijk aangestoken bermbranden voedsel vinden
in de 's winters dorre onkruidvegetarie en de bomen makkeIijker kunnen bereiken dan over (plaarselijk) schoongehouden
grond. Ernstige schade kan her gevolg zijn.
Maatregelen om bodemverwildering in de eerste jaren na aanleg tegen te ga Í zrjn het schoonhouden van de grond, geheel
of gedeeltelijk, of het aanbrengen van een onderplanting.
Het schoonhouden van de grond kan mechanisch of chemisch
geschieden. Gewoonlijk zal het onkruidvrij houden van de gehele oppervlakte te kostbaar zijn. Een uitvoerige bespreking
van de verschillende methoden van schoonhouden zou hier te
ver voeren, slechts kan gewezen worden op het gevaar van beschadiging van de populierenwortels bij mechanisch schoonhouden door frezen, plaggen of spitten, terwijl bij chemische
bestrijding (waaronder ook het doodspuiten van ongewenst
loofhout) het tijdstip van toedienen, de dosering en de aard
van het middel zeer belangrijk zijn. Men hoede zich voor al te
rigoureus werkende middelen, die ook het populierenplantsoen
kunnen aantasten!

De grootte van de schoon te houden oppervlakte per boom
vormt nog een punt van onderzoek. Populierenwortels gaan
vanaf de stam zeer ver weg, daardoor verdienen plantspiegels
van enige vierkante meters grootte de voorkeur, hoewel men
met een kleinere oppervlakte van een tot twee vierkante meter
waarschijnlijk kan volstaan, indien een aanvullende stikstofbemesting wordt gegeven. Onkruidbestrijding en stikstofbemesting zrjn vooral in het eerste jaar vanaf het planten zeer belangrijk en moeten rwee tot drie jaren ta aanleg volgehouden
worden tot de wortels van de populieren voldoende ontwikkeld
zljn. Daarna neemt het nuttig effect van schoonhouden af. De
bemesting zaI in de eerste drie jaren meestal bestaan uit een
jaadijkse gift van 100-200 gr kalkammonsalpeter, rond de
boom gestrooid. In volgende jaren kan een breedwerpige bemesting van 200-300 kg kalkammonsalpeter per ha gegeven
worden. In latere jaren en zeker na sluiting oeemt de betekenis
hiervan echter sterk af.

Als onderplanting wordt gewoonlijk zwarte els gebruikt,

die

een zeer gunstige werking heeft als onkruidonderdrukker. De
elzen moeten wel enkele malen teruggeslagen worden (tot op

ca. 50 cm hoogte) om verdringing van de populier te voorkomen. Verder zijn verschiliende vormen van russenteelt moge-

lijk, waardoor de grond uiteraard voor verwildering

behoed

wordt, maar waarbij de dan noodzakelijke extra-bemestiig zeeÍ
belangrijk is om de stikstofopname door het nevengewas, b.v.
griendwilg of gras, te compenseren.
Santettuatting

In vrijwel alle gevallen is bodemverwildering

zeer schadeliik

voor de aanslag en groei van populier. Het schoonhouden van
de grond om de bomen is van groot belang en dient in de
eerste twee tot drie jaren na de aanleg jaarlijks te gebeuren.
Vooral indien niet de gehele oppervlakte schoongehouden kan
worden, is een aanvlullende jaarlijkse stikstofbemesting zeet
gewenst. Het nuttig effect van schoonhouden en stikstofbemesting neemt naarmate de wortels van de populieren zich ontwikkelen, af. Het aanbrengen van een onderplanting van
^tarte
els is gunstig.

Foto

4. P.'Robrsta'

htee iaar na ltet planier. LinÈs niet scltoongeboa-

den, rechts tt,el schoongebouden,
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lr. H. A. van der Meiden
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De populier in 19óó')

Directeur St,crrting lnduslrie-Hout

Hoewel het in de bedoeling ligt om vooral voor Nededand de
recente ontwikkelingen rond de populier te schetsen, zullen wij
er toch niet aan ontkomen deze ook in ruimer verband te bezien. Dit is rzood'zakelijÉ, ten eerste omdat wij in Nederland
wat betreft het houtgebruik verweven zijn in een markt van
veel grotere omvang, ten tweede omdat veel onrwikkelingen in
de populierenteelt parallel lopen met die in andere landen. Een
ruimere visie is ook mogelijÈ door de intensieve samenwerking
van vele landen, waarbij praktisch geheel \West- en ZuidEuropa, in de Internationale Populierencommissie, een instelling van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties.

\Wij zullen hierna de voor ons land belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de populier de revue laten passeren, zo
mogelijk uitgebreid met gedachten over war ons in de nabije
toekomst op dit gebied te wachten staat.

I.

Houtafzer en boutaenuerking,

Het is op het eerste gezicht misschien war merkwaardig met
het resultaat van de teelt, nl. het produkt, te beginnen. Toch
meen ik dit te moeten doen omdat hier de grootste zotgeÍr vaÍt
de populierentelers in dit jaar liggen. Her wordt steeds duidelijker dat de geleidelijke teruggang in de prijzen van populierehout, al enkele jaren merkbaar, in het kapseizoen 1966/'67

sterk doorzet. ril7ij moeten er rekening mee houden dat het hier
geen tijdelijk of seizoenverschijnsel maar een structurele ontwikkeling betreft, veroorzaakt enerzijds door een groter aanbod
van hout, anderzijds door verschuivingen en zelfs beperkingen
in het verbruik.
De hoeveelheid populierehout, in Nederland verwerkt, heeft
sinds vele jaren steeds iets meer of iets minder dan 100.000 mg
bedragen, 'waatvafl een zeer groot deel zijn weg vond in de
klompenindustrie (10 jaar geleden nog 70.000 m3, nu srerk
afgenomen). In het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van mei
1961 heeft ir. Grandjean op basis van gegevens van het Staatsbosbeheer echter reeds aangekondigd dat de produktie van
populierehout vanaf -+ 196, za| gaan stijgen. Deze toename
van het aanbod treedt ook op in alle andere Europese landen
waar de populiereteelt van enig belang is. Het houtverbruik
heeft daarmee echter geen gelijke tred gehouden, war her eersr,
reeds enkele jaren geleden, in Italië duidelijk werd. Daar nam
het verbruik van populierehour in de fineerindustrie sterk af

1)

Foto's: Van der Meiden.

lYlat gdat er met het

popilierenbo*

door concurrentie van geïmporteerd tropisch hout en door

vervanging van hout in de emballage-sector door karton en
plastics. Deze tendens is nu ook in alle andere N7esteuropese
landen merkbaar.
Her is goed en belangrijk om vast te stellen dat het populierefineer op zíchzelf niet inferieur hoeft te ziln aan dat van de
vervangende tropische loofhoutsoorten, maar dat her rendemenr
van deze houtsoorten aanzienlijk groter is door een grorere diameter van de stamstukken en door een geringer aantal fouten,
vooral noesten, in het hout. Deze vaststelling is daarom zo belangrijk, omdat dit betekent dat voor zwaar populierehour van

zeer goede kwaliteit, regelmatig ter beschikking van de industrie komend, nog steeds een goede afzer mogelijk moer zijn.
Tot deze conclusie is men blijkens onze conracren in de Internationale Populierencommissie gekomen in alle landen, waar
moeilijkheden bij de afzet van populierehout optreden.
$Vat betreft de emballage-industrie, is de siruatie niet overal
dezelfde. Italië en Duitsland constateren een afname van het
houwerbruik, Frankrijk een roename. In Nederland wordt dezè
kwestie door de Nationale Populierencommissie onderzochc in
het kader van een algemeen onderzoek naar her populierehoutverbruik in Nederland. Dit onderzoek is in dit jaar goed gevorderd, en zal hopelijk in één van de eerswolgende nturmers
van ons tijdschrift aan de orde kunnen komen.

In

de nabije toekomst zal een belangrijke verschuiving in het
houwerbruik veroorzaakt door de toenemende interesse van
papier- en platenindustrie steeds duidelijker worden. In Nederland zijn deze industrietakken als afnemers van populierehout
tot dusverre nauwelijks van belang geweesr, in andere landen,
bv. Italië en Joegoslavië, Canad,a, de U.S.A. en Oosr-Europese
landen des te meer.

Vooral de toenemende interesse van de papierindustrie voor
her slijpen van populierehout kan, in verband met de ptijzen
van dit sortiment, voor onze populieretelers zeer bcl:.n3iijl:
worden. Doordat de papierindustrie een nieuw, hierop ingesreld

bedrijf niet kan srichten zonder dat zij van een grote basishoeveelheid hout gegarandeerd is, heeft dir geleid tor een voorstel

bij de regering, dit

basiskwanrum (70.000 mB) veilig te

stellen door de produkrie van 5000 ha populierenbos in O. Flevoland. Dit verzoek is nog steeds in behandeling. Mochr het
resuitaat van de besprekingen posirief en de stichting van een

of meer verwerkingsbedrijven in de nabije toekomst mogelijk
zijn, dan zullen deze bedrijven ook grote hoeveelheden dun
populierehout (diameter 30 à 35 cm en minder) elders uit het
land kunnen betrekken.

gebeuren?

Deze onrwikkeling zou daarom zo belangrijk zijn, omdat bij de
geconstateerde uitbreiding van het houtaanbod de tendens zeker
zal toenemen, dat de lucifers- en zaagindustrie meer eisen kunnen stellen bij de houtinkoop, en dan terechr alleen nog maar
belangstelling hebben voor de werkelijke onderstammen. Dit

betekent dat het deel van de stam, dat een bestemming in
andere industrieën moet vinden, groter zal worden. Het beste

deel hiervan kan verwerkr worden

in de slijpindusrrie,

het

mindere in semi-chemical- en platenindustrie.
De tijd is voorbij dat de populiereteler voor zijÍ hout vlot een
afzet kan vinden tegen relatief hoge en zelfs, gezien de situatie
in de ons omringende landen, te hoge prrjzen. Men zal in de
toekomst van een gemakkelijke afzet en hoge prijzen alleen
verzekerd zijn voor die stamsrukken, die van zeer goede kwaliteit en praktisch fouwrij ziin en van een diameter die een hoog
rendement bij de verwerking tot fineer mogelijk maakt, waarbij
men in andere landen denkt aan een minimum-diameter van

6,
de stamstukken van 40 cm en meer. Van het huidige aanbod
voldoet slechts een zeer klein deel aan deze eisen. Verder zal
de teler een massaprodukt moeten leveren, te realiseren bij
snelle groei, hoge aanwas en goedkope teeltmethoden. \7elke
konsekwenties dit voor de teelt heeft, hopen wij in een later
artikel nog eens nader te beschouwen.

2. Organisaties.
Dit punt is nauw verbonden met het vorige. Zodn,

zoals in

1966 het geval was, de houtaÍzet meer moeilijkheden gaat
leveren en de kosten verder stiigen, is een regelmatig contact
tussen populieretelers onderling maar ook tussen hen en alle
andere groeperingen die bij de populier ziin betrokken, van
groot belang. Men kan de nodige ervaringen snel uirwisselen,
maar ook gezamenlijk activiteiten ondernemen waartoe elke
teler op zichzelf niet komt.
Deze aktiviteiten kunnen liggen op het gebied van het uirwisselen van ervaringen, de stimulering van houtteeltkundig en
economisch onderzoek, het regelmatig verkriigen van informatie
over houtgebruik en houtprijzen, het tegengaan van beslissingen die schadelijk zijn voor de populierenteelt, e.a. Ik noem
het laatste in verband met een ontwikkeling in Noord-Brabant,
waar een nieuw reglement oP de watergangen zou kunnen
leiden tot rigoureuze vermindering van het populierenareaal,
vooral van rij-beplantingen. De Brabantse populierenvereniging
heeft hierop scherp gereageerd, mede waardoor het voor de
populierenteelt zeer kwalijke reglement nog steeds niet definiiieÍ ;s. Voor de komende jaren moeten we verwachten dat de
bestaande verenigingen zich meer en meer met de houtmarkt

zullen bezighouden, waarbij het voor mij zeker is dat men in
georganiseerd verband tot een betere marktinformatie en tot
een meer geconcentreerd aanbod van hout moet komen.
De Nadonale Populierencommissie heeft in 1966 vele aktiviteiten kunnen onq)looien, zowel met betrekking tot de teelt als

op het gebied van handel en verwerking van populter. Zii
hèeft onderzoek gestimuleerd of zelf verricht, zij heeft zich
bezig gehouden met uitbreiding van het populieresortiment,

met voorlichting aan de kwekers over de

rassenkeuze, met de

ecor:omische aspekten van de populierenteelt en met het houtverbruik, zij heeft een voorstel voor de sortering van populierehout gelanceerd eo, zeker niet op de laatste plaats, zij heeft
gezorgd dat wij tegen een zeer lage prijs 4 x per jaar ,,Populier" onwangen! Dat de verwerking van populier toenemende
belangstelling krijgt, blijkt o.a. uit de benoeming van een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken in
de N.P.C.

). Steunnzaatregelen,
1966 is in werking getreden de ,,recreatie-subsidie" aan boseigenaars, waarover in de rubriek ,,Mededelingen" een aantal
gegevens is vermeld. Daar kan men ook lezen hoe hoog deze

vergoedingen zijn. Pijnlijk voor de populierenteler is de bepaling dat boscomplexen kleiner dan 10 ha niet voor deze

in

aanmerking komen.

10 ba zijn aat.

,,renealie-s*bsidie" *itgesloten.

moeten populierenverenigingen en de Nationale Populierencommissie op deze kwestie attent blijven.
Wij hopen dat binnenkort in dit tijdschrift van de zijde van
Staatsbosbeheer een artikel zal kunnen worden gepubliceerd
met een overzicht van alle steunmaatregelen van de zijde van
de Staat (subsidies, voorschotten, belastingfaciliteiten) die voor
de populierentelers een verlichting van de kosten betekenen.

4. Aanleg en ond.etboud..
Leek in het begin van het seizoen weer een slecht groei-jaar
voor de deur te staan, vooral de cweede helft van de zomer
heeft veel goed gemaakt. Daardoor kunnen we over 1966 rcch
spreken als over een redelijk goed jaar voor de populierengroei,
zowel in de kwekerijen als in de beplantingen.
Het aanslaan van jonge beplantingen heeft, algemeen gezien,
weinig moeilijkheden gegeven. Schade aan jonge planten door
Dothichiza is zeer beperkt gebleven, waarbíi zeker ook verbeterde kweek- en teeltmethoden een rol spelen, o.a. het steeds
meer gebruiken van één-jatig plantsoen, dat bovendien aan-

zienlijk goedkoper is.
Dit laatste is een belangrijk voordeel, nu het steeds dringender

wordt dat de populierenteler de kostenontwikkeling nauwlettend beoordeelt en tracht deze kostenstijging op te vangen door
goedkopere aanleg en het achterwege laten van niet srikt
noodzakelijke aanleg- en onderhoudsmaatregelen.
In dit verband moet er nog eens de nadruk op gelegd worden
dat een snoei, hoger dan 5 à 6 m, niet nodig en dus niet
verantwoord is. \Tellicht kunnen we deze grens nog tot 4 m
verlagen.

\n

vergoeding

Bossen È,leiner d.an
l{/aarom?

Pijnlijk daaiom,

omdat

populierencomplexen groter dan 10 ha schaars zijn. Men is
voorbijgegaan aan het feit dat in verschillende delen van ons
land het landschap wordt bepaald en aantrekkelijk is gemaakt
door de populier, ook als deze in verspreide, kleine beplantingen voorkomt, afgewisseld met kleine percelen bouwland en
weiland. Juist voor de fietsende en auto-rijdende recreatiezoekende mens is dit landschap zo aantrekkelijk; ik wijs maar
op Noord-Brabant, de Achterhoek, gedeelten in het rivierkleigebied. Het lijkt ons dan ook niet redeliik dat een minimumgrens van 10 ha is gesteld. Helaas moet verwacht worden dat
bij de huidige toestand van onze rijksfinanciën elke uitbreiding

van de ,,recreatie-subsidie" zal worden afgewezen. Niettemin

In

verband met de snelle onrwikkeling van de chemische onkruidbestrijding en van het aantal middelen moet nog eens
worden gewezen op de noodzaak om zich toch vooral goed te
laten voorlichten over aard en toepassing van de verschillende
middelen. In dit jaar hebben wij verscheidene gevallen meegemaakt, waar gebruik van Prefix tot grote schade aan populierenbeplantingen heeft geleid. \Vij willen in het midden laten
in hoeverre hier aan de wijze van toepassing fouten hebben
gekleefd, maar wel constateren dat gebruik door de populierentelers van middelen, die niet of onvoldoende door de Plantenziektenkundige Dienst en het Bosbouwproefstation zijn getoetst
op hun bruikbaarheid voor populiet moet worden afgeraden.
Men kan zich voor inlichtingen hierover wenden tot deze beide,
te Iíageningen gevestigdg instellingen. 1)

1) Noot van de Redactie: In het volgende nummer zullen
mededelingen over de schade door en het gebruik van

opgenomen.

concrete

prefix worden
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5. Ziekten en beschaàigingen.
\Vat dit betrefr is 1966 een goed jaar geweest. Marssonina

Dit wijst

weer op de noodzaak van een uióreiding van de
Nlat dit betreft is 1966 een goed jaar geweest.
Vijf nieuwe rassen komen onder keuring van de N.AJ(.B. in
de handel, waarvoor ik verwijs naar een ardkel elders in dit

is

wel opgetreden, maar aanzienlijk minder en mec een veel later

rassenkeuze.

optredende bladval dan in andere jaren. Vermoedelijk is daarbij

een belangrijke rol gespeeld door het late uitlopen van de
populieren; hierdoor heeft een deel van de sporenvluchten van
Marssonina in dit voorjaar geen bladbesmetting tot gevolg

nuÍrunef.

gehad.

Conclusie.

De roestziekte is, als gewoonlijk, in de omgeving van lariksbeplantingen weer fors opgetreden. Gelukkig kan men in de
belangrijkste populierengebieden consrareren dat de lariks in
de laatste jaren in snel tempo is geveld, war direkt merkbaar is
in de ontwikkeling van de roestziekte.
Over insektenbeschadigingen hopen we in een volgend nummer van ,,Populier" weer een bericht van het I.T.B.O.N. te
lezen. Gelukkig is deze schade in ons land bijna elk jaar zeer
beperkt in vergelijking met die in zuidelijker landen.

Het accent in de populierenteelt is in 1966 nog weer meer dan
in de paar voorgaande jaren komen te liggen op rwee vragen:

6.

\Vat gaat er mer het populierehout gebeuren, en: Hoe vangen
we doorgaande kostenstijgingen in de populierenteelt op. Dáarom moeten wij erkentelijk zijn voor het vele werk dat door de
Nationale Populierencommissie op dit gebied wordt gedaan,
aktiviteiten waarover de lezer in de toekomst regelmaiig geinformeerd zal worden. Ook past waardering vóor hei vele
onderzoek dat het Bosbouwproefstation en Houtinstiruut T.N.O.

ook in 1966 weer verrichtten met als doel verlaging van de
kosten van de populierenteelt, verbetering van de groei en het
verkrijgen van meer inzicht in de gevraagde houtkwaliteit. De
telers zullen zich nog meer dan ror dusveffe het geval was op
de hoogte moeren stellen van de economische aspékten van dè
populierenteelt, inclusief de houtafzer, waarvoor ze voorrduÍend
nauw contact met elkaar moeten onderhouden.

Rassen..

Reeds enkele jaren geeft de Nationale Populierencommissie
een prognose van de aanplanr van verschillende rassen uit, die
duidelijk laat zien dat 'Robusta' en 'Gelrica' het leeuwenaandeel
in de populierenaanplant vormen (zie ,,Populier" van februari
1966).

lr. J. T, M. Broekhuizen en lr. H. A. van der Meiden

I

De populierenteelt in Joegoslaviër)

l.B.O., AÍd. Houtteell; resp. SÍicÀÍÍns lndustrie-Hout
Joegoslavië bezat

in

1964 ongeveer 142.000 ha populieren-

opstanden, waaÍvaÍ bijna 60.000 ha naruurlijke bossen en 9500
ha rijenbeplantingen.
Het belangrijkste populierengebied omvar voornamelijk de val-

leien van de Donau, de Drave en de Save, russen Belgrado en
Zagreb. De gronden zijn overwegend alluviale rivierafzettingen,
chemisch rijk, dus zeer geschikt voor de populierenteelt.
Joegoslavië heefr in het gebied v^Í zrjl groce rivieren (Donau,
Save en Drave) een continentaal klimaat met warme zomers
en strenge winters. De gemiddelde temperaruur in de periode

dat de populier groeit, nl. van april tor in oktober, is 17o C
met een maximum van 40o C! In de winter kan de temperatuur dalen tot
C. Jaarlijks valt 600-700 mm neerslag
-30o
waarvan 400-430
mm in de groeiperiode (rer vergelijking: in
Nederiand is de gemiddelde temperaruur in het groeiseizoen
ca. 15o C; van de neerslag valt 350-400 mm in de groeiDrie jaar oude populierenbeplanthg ntet zonnebloernen als tussenboau,.

:r

periode).

De grondwaterstand fluctueerr vrij sterk onder invloed van de
waterstand van de rivieren en wel van ongeveer 1,I m tot
soms 4 m onder maaiveld. Door het hoge slibgehalte van de
grond heeÍr een tijdelijke grondwatersruÀdrdufiÀg echter geen
direcr. snel effect op de vochtvoorziening van d1 populiáen.
Een deel van de beplantingen wordt in hér voorjaaigËdrrrende
een periode van een paar weken overstroomd doór rivierwatef.

Voor enkele eeuwen kende men in Joegoslavië alleen de Europese populieresoorr, Populus nigra. Deze is, evenals bij ons,
later vervangen door kruisingen mer Amerikaanse populieren.
De eerste van deze hybriden werden in 1820 in Joegoslavië
ingevoerd. Er werd vooral 'serotina' en 'Marilandica'- aangeplant. In het algemeea gesproken moet echter worden grrrgd,
dat pas na I9I8 de belangstelling voor de populier ali t ourproducent opkwam. Men begon roen me! hei verjongen van
de natuurlijke rivierbossen door inplanten van éénjarigi populieren op afstanden van 2 x 2 m of 3 x 3 m. Er werd io.À rog
niet op de cultivar gelet, zodat hier 'serotina', 'Marilandica' en
'Regenerata' door elkaar voorkomen. De grond werd nier vooraf
bewerkt, terwijl verder alleen hindedijke bomen en struiken
vrerden verwijderd. Daar bovendien door natuurlijke bezaaiing
verschillende andere hoursoorten in deze bossen kwamen, ver-tonen de opstanden rhans een srerk gemengd karakter en komt
u.Tk slechts 20 Vo poptiieren in voor. De omloop bedraagt
ï30-40
i_aar en de gemiddelde jaarlijkse aanwas is lll4 ms pér
ha en daarmee voor de plaatselijke omstandigheden aaÍL de lage
kant.

Langzamethand werden ook monocultures van populier aangelegd, terwijl ook wel rijen populier werden-gèplant mer
daarrussen

.rijen van andere hoursoorren, zoals Acei negundo,

Alnus glutinosa en verschillende soorren iepen. In 1938 werd
voor het eersr 'Robusra' ingevoerd. Een voorbeeld zagen wij
bij Osijek, aan de Drave, waar in 1938 een beplantirig werá

Í)

Foto's: Broekhuizen.
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aangelegd met stekken. De gemiddelde hoogte van deze beplanting was, bij een leeftijd van 24 jaa4 34 m en de diameter
op 1,30 m is 48 cm. De gemiddelde jaadijkse aanv/as bedraagt
14 mB per ha.

Na

1945 werd meer zorg besteed aan de aanleg en de verzorging van de opstanden. Nadat het terrein tot ca. 30 cm was
geploegd, plantte men éénjarig plantsoen van de cultivars Sero-

tina, Marilandica en Robusta op afstanden van 6

x 2 m of

4 x 4 m. Terwille van de stamreiniging werden ook toen

meestal de reeds genoemde andere houtsoorten tussengePlant.
Soms ook werden gedurende de eerste twee of drie jaren landbouwgewassen tussen de populieren geteeld. Na 1958 is men
eigenlijk pas met populierenteelt op grote schaal begonnen.
Vooral door een nauwer contact met in hoofdzaak Italiaanse
en Franse deskundigen werden nieuwe methoden toegePast en
een klein aantal nieuwe klonen in gebruik genomen. Men
oriënteert zich hierbij bijna volledig op de Italiaanse wijze van
populierenteelt. Er vindt thans een intensieve grondbewerking
plaats, veel aandacht wordt besteed aan bemesting en verzoÍging en moderne kwekerijen leveren het materiaal voor de
beplantingen. De laatste worden geheel behandeld volgens de
adviezen van het populiereninstituut te Novi Sad. Door dit
instituut, dat in 1958 werd opgericht en over 3000 ha eigen
kwekerijen en proefterreinen beschikt, wordt aandacht besteed
aan de kweek- en teeltmethoden van populier en wilg, aan de
selectie en veredeling, de pathologie en het houtonderzoek. Het
onderzoek is dus nog maar pas begonnen, waarbij zeer veel,
ook financiële, medewerking is ondervonden van de F.A.O.
In navolging van Italië worden de beplantingen in Joegoslavië
thans aangelegd met 2/3 plantsoen (tweejarige scheut op driejarige wortel). Dit wordt op de volgende wijze gekweekt. De
stekken, welke worden gesneden van éénjarige planten en dus
niet van moerstoven, worden gestoken op een afstand van 1,5 x
0,1 m. In het najaar of het volgende voorjaar worden de dan
éénjarige planten opgegraven en afgezet, waattra de wortels
opnieuw worden geplant en wel 30 cm diep en in een verband
van 1,8 x 0,7 m. Van de overgebleven scheuten worden weer
stekken gesneden. De geplante wortels leveren na 2 jaar stevige
2/3 planten van 5 tot 8 m hoogte. De grond russen de planten
wordt jaarlijks zes maal machinaal gewied en de planten worden enkele malen per jaar geinigeerd. Verder wordt meêstal
enkele malen pet jaar met chemische middelen gespoten tegen
ziekten en insekten. Kunstmest wordt naar behoefte toegediend.
Ondanks de arbeidsintensieve wijze van kweken zijn de plantsoenkosten Ítaat oíze normen gering door de zeer lage arbeidslonen.

De grote lengte van het afgeleverde plantsoen is volgens Joegoslavische deskundigen noodzakelijk in verband met de tussenbouw van maïs in vele beplantingen.
In hoofdzaak worden thans gekweekt de cultivars I 2L4, I T54,
Robusta en in mindere mate Marilandica. 'Serotina' wordt vrijwel niet meer gekweekt omdat deze cultivar te langzaam groeit
en te vatbaar is voor verschillende ziekten. Het grootste deel
van de beplantingen welke wij zagen bestond uit 'I 214', 'I I54'
en 'Robusta'. Men is er zich in Novi Sad wel degelijk van
bewust dat aanplant op grote schaal van een dergelijk klein
aautal cultivars risico's oplevert. Om deze reden worden nu vele
andere selecties in het onderzoek betrokken. Daarbij dient

'I

214' als standaard, dat wil zeg1eÍl dat elke geselecteerde
kloon een minstens even goede groei dient te vertonen als

'r 2t4'.

De opstanden worden thans als volgt aangelegd. Vóór de aanleg
wordt de grond 60 tor 80 cm diep geploegd en daarna bewerkt
met cultivator en eg. Met een plantgatenboor worden gaten
gemaakt van minstens 80 cm diep in een verband van 6 x 6 m
of 7 x 7 m. ln het plantgat wordt een bemesting gegeven van

minstens 1 kg NPK-mengmeststof en 4 kg stalrnest. Gedurende
de eerste 3-5 jzu,t worden nrssen de bomen akkergewassen geteeld en wel vooral maïs, maar ook sojabonen, suikerbieten,
aardappels en sorns zonnebloemen en graan. Daarbij wordt aan
weerszijden van de boom een strook van 1 m vrij gelaten. De
grond wordt het eerste jaar meestal 4 maal gewied en geduren-

de de beide volgende jaren 3 maal. Het is gebleken, dat de
tussenbouw van akkergewassen het rendement van de populierenteelt sterk verhoogt. De kosten van aanleg van de beplantingen worden in Joegoslavië door een tussenculruur van drie
tot vier jaar voor een groot deel gecompenseerd. Bovendien
heeft de onkruidbestrijding die de cultuur van vele landbouwgewassen met zich meebrengt een gunstige invloed op de groei
van de bomen. Volgens het Jaarversl^g 1964 van de Joegoslavische Populieren Commissie bedroegen de aanlegkosten in
1964, inclusief het opruimen van stobben, gemiddeld f 900,-

I 1100,- per ha.
De verzorging van de populieren beperkt zich in de eerste
jaren tot het verwijderen van dubbele toppen. Eerst in het
vierde jaar wordt begonnen met het opsnoeien van de bomen,
waaÍna in het 6e en 8e jaar nogmaals wordt gesnoeid. Onderzoek en praktijk besteden veel aandacht aan de bestrijding van
tot

ziekten en insekten.

De akkergewassen worden rneestal door de grote staatsondernemingen in eigen beheer geteeld, soms ook wordt de grond
Drie jaar otd.e beplanting

tan'I

t

214' met mais als t*ssenbo*tu.

!

Y

v

,, i;

ll
\
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verpacht. Opvallend was dat aan de bomen vrijwel geen door
landbouwmachines veroorzaakre schade werd geconstateerd.
Men gaat blijkbaar zeer zorg.vuldig te werk. Soms q/orden de
akkergewassen gebruikt als veevoer voor vee dat deze ondernemingen in eigen bezit hebben. De mest van dit vee wordt
gebruikt in populierenkwekerijen.
De omloop van de nieuwe beplantingen zal variëren van 7 tot
L5 jaar, afhankelijk van het te produceren sortiment. Vermoedelijk zal in de meeste gevallen de omloop ongeveer 12
jaar bedrageq waarbij men een aanwas van 25-30 mB per jaar
en per ha verwacht. Men houdt thans bij exploitatiebegrotingen

Drs. V. Timmermans

/

rekening met de volgende gebruiksmogelijkheden:
50 7o van het hout voor de papierindustrie;
40 7o vcm industrieën die zvraar hout van goede kwaliteit verwerken;

I0

%o

is brandhout.

De populierenteelt wordt in Joegoslavië steeds belangrijker. In
1962 werd per jaar ongeveer 160.000 mB zaag-, fineer- en
lucifershout geproduceerd, verder 190.000 mB papierhout en
180.000 mB brandhout. Men verwacht in 1p67 ongeveer
2.000.000 ma te zullen produceren, waaÍvaÍ een groot deel tot
papiet z.al worden verwerkt.

Populierenteelt en Weidebouw

In het vorige nuÍlmer van ,,Populier" wordt in een artikel van
Bakker op het bijkomstig nut geduid van een combinatie

Populier en wilg ztjnzeer geschikt en vers te voederen.
Els moet, vanwege laxerende eigenschappen in verse roesrand,

van populieren en weidebouw voor de voeding van de weidedieren, die de bladeren van laaghangende en afgesnoeide takken
eten, inderdaad een zeer bijkomstige omstandigheid.
\Tellicht is het toch aardig hier cijfers bij te vermelden ontleend aan Dr. J. Grashuis ,foermiddelen voor landbouw Huis-

gedroogd gevoederd worden.

dieren".
Van gedroogd

ahorn, iep, acacia.
In Azië en de Balkan komt zulks nog veel voor.

Ir.

(!) loof is de samenstelling:
v.E.Á.s. 8 7o, V.W.8.6,2%, 2.W.33,6t)

van zacht rijs:
V.E.A.S. 6,47o, V.W.E. 5,1 %o,
van goede weide (gemiddeld):
V.E.A.S. 2,5 7o, V.W.E. 1,7 70,

2.W.
Z.W.

30,3

Het is bekend dat in streken met een primitieve zelfvoorzieningshuishouding van ouds loof gevoederd wordt aan het
vee. Dit betreft echter veelal loof van bomen welke niet zo
specifiek in lage gebieden te vinden zijn, alswel lijsterbes,

1)

verteerbare eiwitachtige stoffen; V.Sí.E. - verteerbaar
: zetmeelwaarde. Bij gedroogd gras is V.E.Á.S.
15 o/o en Z.W. 55.

V.E.Á.S.

=

werkelijk eiwit; Z.Sí.

ll,I

KALENDER

In deze tijd van het jaar denken we
in de eerste plaats aan de voorbereidingen die er voor het planten in het
vooriaar getroffen moeten worden.
Het open laten liggen van plantgaten
zodat de grond kan door-vriezen is
z€ef nuttig.
Laten we echter wel goed nagaan of
in het voorjaar de plantgaten niet
altijd vol met water staan zodat planten dan onmogelijk is.
Een hoge grondwaterstand is voor een
zeker deel afhankelijk van de vrinterregens maar sommige gronden blijken
echter ieder jaar weer een zeer hoge

grondwaterstand te hebben zodat het
planten zeer lastig of onmogelijk is.
In die gevallen is het aan te bevelen
om in het najaar als het plantsoen zijn
blad heeft verloren, te planten.

De ontwatering moet natuurlijk goed
in orde ztjn zodat in het voorjaar het
water vlot kan afvloeien.
Ook is het nu de tijd om te beplanten
percelen vol te ploegen zodat de
grond kan nazakken.

In het voorjaar spuiten we dan Sima-

in de winter
het meest te lijden van schade door
Jonge planten hebben

hazen, konijnen en reeën.

Gazen kokers rond de bomen of de
moderne plastik strips die vlot zijn
aan te brengen kunnen in wildrijke
gebieden veel ellende voorkomen.

zin tegen het opkomende onkruid.

Zij

Voor hen die hout gaan verkopen

in de zomer te druk bezet zijn
kunnen nu snoeien en moeten er bijzonder op letten dat de snoeiwonden
glad afgewerkt wotden, zo klein mogelijk zijn en vooral niet uitscheuren.
Zware takken dus eerst ,,op stomp"
die

zagen.

Voorts aooral niet snoeien bij vorst of
vorstig weer.

is

het goed zich eens te beraden over de

in het

vorige nummer gepubliceerde
sortiments-indeling.
Met behulp van enkele metingen aan

de bomen kan men bepalen hoeveel
m3 er van iedere sortimentsklasse ongeveer nl ztjn.
Hierdoor is een betere t,xarie van de
waarde te verkrijgen en weer men ook
welke kopers de meeste interesse in
de partij zullen hebben.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
Dr. Szod'frid.t Nieuvre onderzoekresultaten betreffende snoei in
populierenopstanden. Erdészeti Kutatások, Deel 1-3, 6I. jaargang, pag. 4I-52,Boedapest 1965.

De auteur heeft in Hongarije een onderzoek ingesteld naar de
snoei van populier in opstandsverband. Hij heeft hierbij nageg
de invloed van de mate van snoei op de groei en verder
^n
gurstige tijdstip van de snoei.
het meest

lnaloed' woei op groei.
De auteur had bij onderzoek aan vrijstaande bomen ('Robusta')
een duidelijke invloed van het aantal weggehaalde takken op
de groei gevonden (sterkere groeiremming bij sterkere snoei).
Hij heeft nu hetzelfde onderzocht in oDstanden, en vond hierbij
géén invloed op de diktegroei. De oorzaak zoekt hij in het feit

dat de onderste takken in een gesloten opstand maar zeet
weinig aan de assimilatie deelnemen. Dit blijkt cok uit de
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diktegroei van de onderste takken die slechts

I

tot 2 mm

be-

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

draagt.

Bij alle onderzochte

Aan de hand van de diktegroei constateeft de auteur dat men

hout voor, dat niet door schimmels veroorzaakt is.
Het percentage kernhout v/as op stamdoorsnede nogal uiteenlopend nl.6 tot 33%.De auteur vond dat snoei niet de kernhouworming doet beginnen, maar hem wel bevordert; vooral
boven de noesten vindt een uitbreiding van het kernhout

bij

vrijstaande bomen (hiermee bedoelt hij waarschijnlijk ook
laanbomen) met snoeien moet beginnen als enkele takken een
dikte van 3 cm hebben bereikg terwijl de snoei in gesloten
opstanden moet aanvangen als de onderste takken beginnen af
te sterven. Men moer in verband met her laatste echter wel
bedenken dat in Hongarije de populier in bosverband zeer
dicht geplant wordt. Een afstand van 4 x 4 m noemt men daar
reeds wijd. De auteur spreekt dan ook van 2 x 2 m, waarbij in
het vierde jaar afsterven van de onderste takken optreedt en
over 2,5 x 2,5 m, waarbij dit in het vijfde jaar begint. Dit
laatste, dus vijf jaar, noemt hij als uiterste iaar waarin de snoei
moet beginnen. Omdat men in Nededand met minstens 4 m
en meestal met een nog grotere plantafstand moet rekenen,
hebben wij meer aan de aanwijzingen van de auteur voor vrijstaande bomen, waarin hij de snoei wil laten beginnen als er
enkele takken zijn die een dikte van 3 cm hebben bereikt.

rassen kwam donker-

plaats.

De conclusie is dat alle invloeden, die de vitaliteit van <ie
bomen vermindert, de verkerning versnelt en omvangrijker
maakt.

Het kernhout is in de regel narter dan het spinthout van populieren, en heeft een hoger s.g. Dit laatste is niet het geval bij
'Robusta', waar geen duidelijk onderscheid in s.g. russen spinten kernhout werd gevonden.
Gesnoeide bomen hadden meer trckbout, zoals uit de volgende
cijfers blijkt:
Ras

Tijd':ti'p aan snoà,
Robusta

groeid. Bij sterke snoei of bij snoei die laat in het jaar plaats
heeft, geldt dit niet. Ervaringen hebben geleerd dat ook snoei
in de na-winter (vanaf de tweede helft van februari) gunstige

in het voorjaar meer waterloten geeft dan snoei in de zomer,
terwijl men in het laatste geval toch nog een redelijke overgroeiing krijgt. In dit verband heeft de ,,I7erkgroep Snoeien"
aanbevolen om populieren te snoeien tussen eind mei en juli.
v.d.M.

H.

den Einflusz der Aestung auf
die Farbkern- und Zugholzausbildung einiger Pappelsorten.
Holz als Roh- und \Terkstoff. November l)65, pag. 425-430.
Sachsse. Untersuchungen i.iber

De auteur heeft een onderzoek gedaan naar de vorming van
kernhout en uekhout in populier. Kernhout geeft een ongewenste kleur aan het hout, terwijl trekhout moeilijkheden geeft
bij de verwerking en droging van het hout.
Hij haakt hiermee in op onderzoek van o.m. Van Buggenhoudt
en Van der Meiden.
De auteur is echter verder gegaan door te onderzoeken in hoeverre de kwaliteitsverbetering door snoei weer te niet wordt
gedaan, doordat als gevolg daarvan meer kern- en trekhout
wordt gevormd. Hij heeft dit onderzoek verricht in een popu-

lerum

in

2.S7. Duitsland, waar de bomen zijn geplant op

3,5 x 3,J m en is hiermee begonnen in I)61, toen de bomen
5 jaar oud waren.
Hij heeft, steeds in augustus, 2 bomen wèl en 2 bomen niet
gesnoeid van 5 rassen nl. 'Regenerata Dld.', 'Robusta', 'Oxford',
'Rochester' en een I7ettstein kruising. De laatste 3 zijn verwant aan de balsempopulierengroep. De wonden zijn niet af.gedekt; ztj waren maximaal 5 dm groot. De bomen hadden
een diameter vao 20 tot 25 cm, toen de auteur de tesultaten

op schrift stelde.

1) De snoei van laanbomen, in het bijzonder van populieren. (Rapport
van de ,,SÍerkgroep Snoeien" betrefÍende het onderzoek I956-L961.)
Stichting Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp", !Íageningen, 1p63.

Percentage trekhout bij
gesnoeid

De snoeiwonden van 'Robusta'-populieren, gemaakt bij matige
snoei in de tweede helft van aorll, zijn in hetzelfde jaar over

resultaten heeft.
Het Nederlandse rapport over de snoei van populieren, samengesteld door een ,,\Terkgroep Snoeien" 1), komt v/at dit betreft
ongeveer tot dezelfde conclusie. Deze werkgroep heeft echter
nog een aspekt van de snoei in het onderzoek betrokken, namelijk de vorming van waterloten, welke men belangrijker achtte
dan de snelheid van overgroeiing. Daarbij is gebleken dat snoei

tot olijfbruín Aern-

9,6

ongesnoeid
8,7

j,0

Regenerata Dld.

10,9

Oxford

t5,4
r5,4

13,0

)J,9

I 1,1

Rochester

'Wettstein

13,0

Volgens de auteur heeft de snoei een indirekte invloed op de
rekhouworming en wel doordat het zwaartepunt van de kroon
verplaatst wordt en stam en takken bv. door wind in een andere richting bewegen.
v.d.M.

Dn Pagony, Zur Fnge der Verstockung der Pappeln.

Erdészeti

kutatások, Deel 1 -3, 61. jaar gang, pag. 24I -25 6, Boedapest 1 !65.

De auteur heeft onderzocht wat de invloed op de houtkwaliteit
is, wanneer men populierenstammen gedurende kortere of lan-

gere

tijd in het bos laat liggen. Hij heeft daarbij 3 graden

onderscheiden:

1. Verkleuring zonder aanwezigheid van schadelijke

2.

schim-

mels.

Streepsgewijze verkleuring als gevolg van inwerking van
schimmels.

3.

Vlekkige verkleuring waarbij al rot

in het spinthout

op-

treedt.

Hij

heeft op twee verschillende plaatsen, respectievelijk in
maart 196I en in maart 1962, populieren laten vellen en in
2-meter stukken verzaagd. De stamstukken hadden een diameter van 25 tot 30 cm. De in 1961 verkregen stamstukken
bleven in de schors liggen en werden verder niet behandeld.
De in 1962 verkregen stamsnrkken werden in vier groepen verdeeld:

Die van de eerste bleven in de schors en kregen geen behandeling; die van de tweede groep bleven eveneens in de schors
maar werden bespoten met een 5 %-ige oplossing van 4,6Dinitroorthocresol; die van de derde categorie werden ontschorst; die van de vierde werden ontschorsr en besproeid.
De stamsrukken van de eerste velling werden bekeken in mei,
september en november 196I en tenslotte in oktober 1962.Die
van de velling in 1962 werden bekeken in mei, juli, september
en oktober L962 en tenslotte in mei 1963.
Samenvattend kan het volgende gezegd worden:
De eertte graaà' van verkleuring, zonder schimmels, treedt dan
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pas op als het watergehalte van het spinthout beneden 80

7o

daalt.

Áan d'e abonfu's.

De tueede graad' waarbij al schimmels in het hout optreden,
wordt, ook als de stamsrukken in de schors blijven of niet be-

Een vriendelijk verzoek.
I7ilt U het abonnementsgeld voot 1967 ad

spoten worden, niet voor augustus/september gevonden.
De niet ontschorste stamstukken van de bij het onderzoek be-

trokken populieren (Populus nigra, Populus alba, Populus cv
Marilandica) verliezen nl. slechts zeet laÍgzaam water, waardoor de verkleuring pas na 5 à 6 maanden optreedt. De ontschorste stammen vediezen hun water snel en daarom is ook
daarbij intensieve beschadiging door verkleuringsschimmels
niet mogelijk. Het cellulose- en lignine-gehalte van het hout
ondervinden bij deze graad, van verkleuring geen belangrijke
wl,aglngen.

Bij stamsrukken die ontschorst èn bespoten zijn met de 5 %o-ige
DNOC-oplossing, treedt geen verkleuring op.
De d.erde graad. van verkleuring, die samenvalt met het begin
van rot, treedt in geen van de drie categorieën op, ook niet als
de stamsrukken langer dan I jaar in het bos blijven liggen.
STel werden echter houtaantastende schimmels in stammen gevonden, waarin zrj al vó& de velling door bijvoorbeeld snoeiwonden waren binnengedrongen.
Tenslotte merkt de auteur op dat het populierenhout wel zeer
snel verkleurt als het niet luchtig gestapeld wordt, omdat dan
de schimmels ideale vochtomstandigheden vinden.

De resultaten die deze Hongaarse onderzoeker heeft bereikt,
zijn bemoedigend voor diegenen, die om welke reden ook
populierenstammen gedurende enige maanden op de plaats van
velling moeten laten liggen. Dit laatste komt nogal eens voor
waar terreinomstandigheden in de winter en het voorjaar
direke afvoer van het hout onmogelijk maken.
v.d.M.

Í 3,-

bin-

nenkort overmaken op postrekening nr. II729I5 t.n.v.
,,Administrateur Populier" te \Tageningen?

H. IVerner en H.

Dagenbach. Erf.ahnngen

mit der

Rochester-

Pappel in schattigen Bachtalchen (Mitteilungen des Vereins
fi.jr Forstliche Standortskunde und Forsrpflanzenziichtung, Heft
15, oktober 1965).
Onderzoekingen in Zuid-Duitsland tonen aan dat de'Rochester'

zeer goed bestand is tegen schaduw, en zich daardoor goed
leent voor aanplant in smalle dalen, in open plekken in ouder
bos en ook voor gebruik bij kleine plantafstanden. Deze populier is een door Stout en Schreiner in de dertiger jaren gemaakte kruising tussen de balsempopulier Populus maximowiczii en de Aigeirospopulier P. nigra planteriensis.
Men is in Duitsland over dit ras goed te spreken.
Volgens genoemde onderzoekingen vertoont'Rochester' bij
sterke zijbeschaduwing geen of een slechts zeer geringe neiging
tot scheefgroeien en veel geringere groeiverliezen dan andere
fassefl.

De auteurs berekenden voor een opstaodie van 7 are, T4 jaar
oud, geplant op 3 x 3 m in een 42-jarige elzen-essenopstand,
een houtmassa per ha van 228 m3; de diameter was 18,8 cm,
de hoogte 2I,7 m en het vormgetal 0,450. Een zeker onder
deze omstandigheden respectabele produktie!

v.d.M.

MEDEDELINGEN
POPIILIERENRXGISTR/.TIE EN ORGANISATIE
VAN POPULIERENVERKOOP

Uir: ,,Allgemeine Forst Zeitschrift, 2. Julà 1966, u.

27.

Ter gelegenheid van de ledenvergadering van de landelijke
afdeling Baden-I7iirttemberg van de,,Deutsche Pappelverein
und Lignikultur" op 17 mei 1966 in Bad \7impfen, maakre
de voorzitter het werkprograrnma voor 1966 en 1967 bekend.
Daarin is opgenomen een registratie van de in Baden-\Tiirttemberg aanwezige populierenbeplantingen, hetgeen zal geschieden
door voodichtingsfunctionarissen. Deze zullen tegelijkertijd de
eigenaren van de beplantingen ook adviseren over onderhoud
en exploitatie en hen behulpzaam zijr. bij kap en verkoop van
het hout. De verkoop van het populierehout moet daarbij bevorderd worden door het samenbrengen van houcpartiien van

opstanden en kapvlakten die tezamen een eenheid bos van
minstens 10 hectare vormeo. De bijdrage bedraagt voor de
eerste 50 ha f 50,-, voor de volgende 50 hectare ï 40,-,
voor de volgende 100 hectare f 10,-, voor de volgende 300
hectare I 20,- en voor de resterende oppervlakte / 10,- per
hectare.

De bijdrage wordt toegekend voor ten hoogste vijf kalender-

jaren en jaarlijks uitbetaald.
Aanvraagformulieren voor deze bijdrage zijn verkrijgbaar bij
het Staatsbosbeheer, Museumlaan 2, Utrecht. Voor de invulling
ervan dient contact te worden opgenomen met het kantoor van
het Staatsbosbeheer, in het gebied w^aÍvaÍ het betreffende bos
is gelegen. Nadere inlichtingen zijn ook bij deze kantoren verktijgbaar De adressen zijn vermeld in ,,popuLIER" van augusrus

1966,blz.5I.

verschillende eigenaren.
Deze maatregelen kunnen een voorbeeld zijn voor andere lande-

lijke afdelingen.

BRJ{BANTSE POPULIEREN VERENIGING

REGELING BOSBIJDRAGEN PARTICI'LIEREN

Op 14 september 1966 hield de Brabantse Populieren Vereniging haar 3de algemene vergadering gecombineerd met een
bezoek aan de beplantingen van de N.V. Silva en van Jhr. J.
M. J. van Nispen tot Sevenaer te Bakel, die de leden gaswrij

De regelingen voor deze rijksbijdragen werden op 1 augustus
j.l. van kracht. Ze houden in, dat aan de eigenaren van een bos
dat van voldoende recreatieve betekenis is, een bijdrage kan
worden toegekend in de kosten van instandhouding en openstelling voor het publiek. Dit geldt echter alleen voor hout-

onwing.
De heer Ir. Guldemond leidde de deelnemers rond, en gaf een
interessante explicatie bemeffende de gebruikte klonen in een
proefveld van het Bosbouwproefstation.
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Ir. C. P. van Goor

De werkgroep ,,Houtteelt" besteedt thans onder meer aandacht
aani

een onrweqp voor een internationale enquête betreffende een
onderzoek naar de economie van de populierenteelt;
de kosten van de populierenteelt, waarbij verschillende teeltvormen werden betrokken;
de weinig of niet in Nederland aangeplante populiererassen uit
de E.E.G.landen. Speciale aandacht is daarbij besteed aan de
gevoeligheid voor ziekten, omdat invoer op grond van phyto
sanitaire regelingen kan worden verboden;
een prognose voor de periode 1966-L969 voor de aanplant van
populiererassen in Nededand;
het in de keuring brengen of uit de keuring nemen van bepaalde rassen, waarbij voor verschillende rassen een advies werd
opgesteld.

Het secretariaat is gevestigd te Wageningen, Bowlespark

Zaken
Houthandel
Cultuuruitoefenende industrie
Klompenindusttie
Lucifersindustrie
Papierindusrie
Triplex- en Fineerindustrie

geven van advies aan de Nationale Populieren Commissie inzake vraagstukken, die de exploitatie en het gebruik van populiere- en wilgehout in Nederland bereffen.
De werkgroep heeft zich ror heden o.a. bezig gehouden met de

benoem.d;

Werkgroepen met adviserend.e taak:
I. Voor Exploitati'e en Gebruik:

sol.o Bos-

het

volgende onderweqpen:
sorteringseisen voor populierehout;
de onrwikkeling van het populierehouwerbruik;
de taak van de handel in populiererondhout;
de trend in het populierehouwerbruik in de emballage- en kisthoutsector;
enquête beueffende populierehouwerbruik in Nededand;
een onderzoek van het Houtinstituut T.N.O. naar de verwerking

P. VAlt DElt BERK &

Licht in gewicht. 5 pk motor.
Speciaal geschikt voor het maaien
van struiken, slootkanten en
beveiligde middenbermen.

Z01tE1t

Boomhuekerijen
ST. OEDENRODE

. TELEFOON 04138-33I
*

f 845,-

Vraagt ons uitgebreid leveringsprogramma.

rilr

De taak van de werkgroep ,,Exploitatie en Gebruik" is

Robusta) in een lucifers- en een klompenfabriek.
Het secretariaat is gevestigd te Áusteditz - post Zeist, $Toudenbergseweg 39, tel. 03439-215, 300, 304.

TATLUDMAAIER

Molenweg 18

18,

tet.08370-4649.

van 3 culruurvariëteiten van populier (Gelrica, Marilandica en

Dr. K. Griffioen
Ir. A. Gemitsen

Prijs vanaÍ

Professor Dr. Ir. G. Hellinga

(tijdelijk): Ir. H. A. van der Meiden

Landbouwschap
Koninklijke Nededandse
Bosbouw Vereniging
Ministerie van Economische

b. Verder zijn d.oor de Mimister
Ir. H. A. van der Meiden
J. C. van 't Ilesteinde

Voorzitter:
Secretaris:

Hoatteelr:

Secretaris

Museumlaan 2, Utrecht,

a.

d.e

tel. 08370-4649.

Ir. J. van den Bos,

Secretaris

Voor

Voorzitter:

Professor Dr. Ir. G. Hellinga,
Gen. Foulkesureg 64,'$Tageningen,
tel. 08370-611 1 toestel 2925.

Lid

II.

Bowlespark 18, \Tageningen,

-

Oosterbeek

teleÍoon (08307) 3962
b.g.g. telefoon (08373) 2976

Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Adoiezen en beplantimgen ksoner d.oor om geregeld uord.en

PL0EGtS

Boomkwekerijen

Roden (Dr.)

Een der meest gesorteerde kwekerijen
den. Kweketijen op zandgrond.

lkben al klaar !

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechanisch ingericht.

$Vii belasten ons gaarne met het ontwerpen van
groenvoorzieningen voor steden, dorpen en industrieterreinen.

Tuinaanleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vraagt Prifu en iolicbtingen

Eigen landschapsarchitect.
Telefoon (05908) 9016

Boo m kweke dj- Be d r'liven

A. S. van Rijn-de Bruyn " Uden (Jl,Br.)
TeleÍoon 04132-2181

Grote voorraad 2- en 3-jaige populieren

in

een uitgebreid sortiment; maten 6-8-T0-12-14.

Ámerikaanse eiken, 6-8-10 -I2-I4.
Voor a.s. herfst grote voorraden 1- en 2-jarige, goed bekweekte
ptuim en kers, op diverse onderstammen gekweekt.

appel, peer,

ll/ij

nodigen (J gaarne

*it ooor een bezoeÈ d4n onze

kueÈerij'

,,Het hout is gezaagd - alles met mijn
DOLMAR CC ! Kent u deze beroemde motorz.aag?" Vraagt prospectus of een vrijblijvende
demonstratre.
lmporteur
voor Nederland:

ffi

A.l'LEDDER
Arnhem

Roermondsplein 30 - Tel. OB30O-22677

Onze toekomst: steeds rneer
mensen, steeds minder
ruimte. I{oe houden wij ons
Iand bewoonb aar? Door de
ruimte beter te benuttert.
De Heidem a,a,tschappij kan u
da,a,rbij helpert.
t
KONINKTIJKE NEDER,LANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
VERENIGING

ÏEN ALGEMENE

NUTTE

