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In het vorige nummer werd reeds aangekondigd, dat de teoaamstelling van ons
postrekeningnummer zou worden gewijzigd. Dit is intussen geschied. Iíilt U
daarom in het vervolg alle stortingen of overschrijvingen doen stellen ren name van
,,Stichting Populiey'', postrekeningmrmmer Il729I5 te ITageningen? Ter vereenvoudiging van de administrarie is besloten om de abonnenzentea te doen ingaan
per 1 janaari van elk jaar. Eventuele berichten omrrenr opzegging van abonnementen dienen daarom in het vervolg t,óór het einàe aan het jmr aan de administratie
1e worden gezonden, terwijl de voldoening van abonnementsgelden bíj oooraitbetaling dient te geschieden. r7ij nemen aan, dat u begrip zuli hebben voor deze

Admimistrati.e en rcdacrie:
Gen. Foulkesweg 64,

Abonnement

nadere bijzonderheden daarover vinden

Reeds thans kan worden medegedeeld, dar er naar wordt gestreefd in het augutrusnultz.lnet speciaal aandacht te besteden aan het houtgebruik en -verbruik.

Ir. P. de Sonnaville, Winssen

Postrekening

Van de vele asPecten van de populiereteelt worden er in dit nuÍruner verschillende
behandeld, zoals uit de inhoudsopgave hiernaast blijkt. Het zou re ver voeren al
dezebijdragen hler te noemen. op één aspect willen wij echter wel wijzen, namelijk
het financiële. Er is op dir gebied belangrijk nieuws opgenomen in de rubriák
,,Mededelingen" en wel over renteloze cred,ieten ooor bàbosing, werke worden
veileend op grond van de Boswet. Het is bijzonder verheugend, áat de populiereteler nu verschillende mogelijkheden heeft tot het verlrijgen van een iinanciele
tegemoetkoming. Immers, ook de papierindustri,e subidieer, de aamplant aan popalieren door gratis planmoen beschikbaar te srellen, uiteraard eueneetrs onder beiaaide
voorwaarden. Degenen, die van deze mogelijkh,eid gebruik willen maken" kunnen

Voor zover U dit nog niet heeft gedaan, verzoeken wij U vriendelijk, het abonnementsgeld ovet 1967 vó& 20 juni over te maken. Op die darum zullen namelijk
de kwitanties, verhoogd met incassokosren, worden verzonden.
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pallitaàenbla&uesp (Staaronena
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Het somiment populierenrassen voor de praktijk in ons land is niet groot. Elk van
deze rassen heeft ernstig te lijden van ziekten, waaronder vooral de bladziekten
belangrijk zijn. In de natte zomers, die wij helaas de laatste jaren doormaken, is de
Marssonina-bladziekte één der groorsre belemmeringen voor een goede groei. Daarnaast komt ook roest voor, een bladziekte die het blad eveneens voortijdig doet
afvallen. Te vroege bladval verzwakt de plant en vermindert de groei. Het is dan
ook begrijpelijk, dat grote behoefte wordt gevoeld aan nieuwe rassen, die deze (en
andere) bezwaren niet bezitten.

Onze voor de teelt gebruikte populieren zijn vrijwel alle in de natuur ontstane
hybriden (d.w.z. kruisingsprodukten) russen de in Ewopa in het wild voorkomende
soort (P. nigra) en de Amerikaanse sooft (P. deltoïdes).
Voor de teelt is verder van belang de groep der balsempopulieren uit N. Ámerika
en O. Ázië, waarvan één der belangrijkste vertegenwoordigers de sooft P. trichocaqpa

uit N. Amerika is.
Wat zijn nu de eigenschappen, die deze s@rten bezitten en voor de veredelaar
aantrekkelijk maken? Om dit aan re geven moer men generaliseren op een wijze
als bij de uitspraak ,,Noren zijn blond, Italianen donker". Bovendien is het best
mogelijk, dat in Nederland aanwezigmateriaal van een soorr geen goed beeld geeft
van de variatie binnen deze soon. Onder dit voorbehoud en generaliserend kan men
de eigenschappen der 3 soorten samenvatten als volgt:

-

Soort
P nlgÍa
P. deltoïdes
P, trichocarpa

Marssonina

Roest

vatbaar
soms resistent
resistent (?)

zeer vatbaat
soms resistent
vatbaar

Bacteriekanker
vaak resistent
soms resistent
zelden resisten

Stekbaarheid

zeer goed
zelden zeer goed
zeer goed

)7

Door kruising tussen P. deltoïdes en P. trichocarpa of

andere

balsempopulieren ofltstaan ook vaak zeer snelgroeiende (soort)-

hybriden. Daar men sedert enkele jaren de gevoeligheid voor
bacteriekanker kan beoordelen door kunstmatige inoculatie met
de ziekteverwekker is deze kruising voor de praktijk van meer
direct belang geworden. Voordien was het risico te groot dat de
hybride te gevoelig was voor kanker, zonder dat dit tijdig kon
worden ontdekt.
Geheei volgens de verwachting zíjn de hybriden van P. nigra
en P. trichocarpa (2 roestgevoelige o,uders) voor de praktijk
onbruikbaar, daar zij zwa.at te lijden hebben van roest.
Tenslotte zrjn et ook vertegenwoordigers van elk der beide
soorren P. deitoïdes en P. uichocarpa, die voor de praktijk van
belang kunnen zijn. Men spreekt bij kruising binnen een soort
ook van hybridisatie, n.l. wanneer men kruist met bomen behorend to't dezelfde soort, doch afkomstig uit ver uiteen gelegen
delen van het verspreidingsgebied. Dergelijke z.g. herkomsthybriden groeien ook vaak sneller dan de ouders. Van dit verschijnsel maakt de veredeling natuurlijk graag gebruik.
Kruitingtrt,erk.
In de natuur ontstaan populieren utt zaad, dat op onbegroeide
grond (b.v. een verse sliblaag) terecht komt. Heeft men oude
bomen, behorend tot verschillende soorten, die gelijktijdig

bloeien en in elkaars nabijheid staan, dan kan het gevormde
zaad hybriden (in dit geval: soort-hybriden) opleveren.
Men kan echter de hybriden ook kunstmatig produceren. Als
voorbeeid kiezen wij de meesc gemaakte hybride, die tussen
P. deltoïdes en P. nigra.

De kruising is alleen mogelijk tussen vrouwelijke P. deltoïdes

tsloeiend.e mannelijhe popalierekat

Hybridi:atie.

De veredelaar probeert de gewenste eigenschappen van twee
soorten te combineren. Hij zoekt daartoe in elk der beide soorten naar vertegenwoordigers van die soort, die het vermogen
bezitten deze eigenschappen aan hun nakomelingen over te
dragen. Het kruisingsprodukt, ontstaan door kruising van 2
s@Íten en dan wel genoemd soort-hybride, overtreft vaak beide

en mannelijke P. nigra. N7aarom het omgekeerde niet mogelijk
is, is onbekend. In februari wordt begonnen met het inzamelen
van takken met bloemknoppen van mannelijke P. nigra bomen.
Deze takken, op water in de kas gepiaatst, geven binnen enkele
weken stuifmeel. Dit wordt, om vermenging met ander stuifmeel te voorko,men, per boom in aparte afgesloten ruimten in
reageerbuisjes opgevangen en droog in de ijskast bewaard.
Zodra het stuifmeel is verzameld worden van de vrouwelijke
deltoides-populieren takken met bloemknoppen geknipt. Deze
takken worden in de kas geënt op onderstammen, die in potten
groeien. Het ondereind van de ent staat in een gias war,er om

verdroging

te

voorkomen. Voor de bestuiving worden alle

ouders in groei.

Onze cultuurvormen, rassen of cultivars zljn, zoals hierboven
werd oDgemerkt, (soort)hybriden van P. deltoides en P. nigra.
Deze ontstonden langs natuuriijke weg en de veronderstelling
ligt voor de hand, dat men door kunstmatige kruising tussen
uitgezochte vertegenwoordigers van beide soorten in staat moet
zijn betere hybriden te verkrijgen. Dit is dan ook het belangrijkste onderdeei van het kruisingsprograÍnma. Men streeft er
naar de resistentie tegen de bladziekten Marssonina en roest
van de P. deltoïdes te combineren met de resistentie tegen
kanker en de goede stekbaarheid van de P. nigra.

DE OMSLAGFOTO

Dit populiere-insekt is voor Nederland

weiiswaar geen nieuwe

soort, maar beslist ook geen alledaags verschijnsel. Deze bastaardrups vreet gaten in het blad. Tijdens haar maal vervaardigt
ze langs de vreetrand, ma t ook op enige afstand daawary
,.pallisaden" van schuim, die niet aan de lucht verharden, zodat
ze bij regen of zelfs bij harde wind verdwijnen. llet doel hiervan is nog niec duidelijk, maar rypisch is het zeker!

D. Doom
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vrouwelijke enren die door stuifmeel van één boom moeten
worden bestoven, apart gezet, wederom in een gesloten ruimte.
Het stuifmeel wordt mer een penseel op de bloeiende vrouwelijke bloemen gebracht. Als de bestuiving geiukt is en de katten
niet voortijdig afvallen, zijo de vruchten na circa 2 maanden
rijp. De zaden worden uit het vruchtpluis afgezonderd en op
natte turfplakken in de kas ter kieming gelegd. Daarna worden
ze opgepot. Zij blijven gedurende her eerste jaar in de koude
bak.

Toetsing.

t,)íat in alle selectiebedrijven het resultaat
bepaait is de kunst
om uit de grote massa van geproduceerde nieuwe planten de
waardevolle snel te herkennen. Snelle herkenning is van belang

omdat men niet tienduizenden populieren jarenlang rer obserdit zou teveel grond ver-

vatie op de kwekerij kan houden;
elsen.

Als regel worden de jonge planten dtie jaar geobserveerd in de
kwekerij. Uit de jaarlijks door kunstmatige kruising geproduceerde circa 20.000 zaden ontstaan 4000 à j000 pËnten. Aan
het eind van elk jaar worden de planten met blaàziekten verwijderd. Exueem snelle groeiers mer een zeer lichte graad van
aantasting door bladziekten worden hierbij wel aangehouden.
\Vij kunnen ons op dit moment de luxe nog niet veroodoven
zulke klonen te vernietigen.

Na 3 jaar

worden van de overgebleven planten de snelst
groeiende met goede vorm vegetatief vermeerderd. Zo snel
mogelijk worden deze in rVageningen geroetsr op gevoeligheid
voor kanker door kunstmatig inoculeren me! de bacterié, op
stekbaarheid en nogmaals op resistentie tegen bladziekten. Ei
wordt naar gestreefd om gelijktijdig met deze toetsing in \7aUit.aoering der bestaiting; het stuifmeel beuindt zich
btisje.

geningen op verschillende andere piaatsen in Nederland een
toetstproef aan te leggen, waarin de ontwikkeling van een klein
aantal exemplaren van elke kloon onder uiteenlopende omstandigheden kan worden gevolgd.
Nog 3-5 iaar later wordt met de vermeerdering van de beste
planten begonnen om deze in houtteeltkundige toetsingen op
grote schaal te beproeven. Indien hiervoor mer een toersperiode
van 10 jarr wordr gerekend, verioopr na de ,,geboorre" van een
nieuwe kloon dus een kleine 20 jaar alvorens deze kloon aan
de praktijk ter beschikking kan worden gesteld.
Ter wille van de populierenteler moet worden gestreefd naar
verkorting van deze toetsperiode. Ánderzijds moer het risico
van een gebruik op grore schaal van betrekkelijk kort getoetste
klonen niet worden onderschat.
In ovedeg m€r de Nationale Populieren Commissie en de Ned.
Alg. Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (N.A.K.B.) is
daarom In 7964 besloten tor de insrelling van een nieuwe
klasse, de z.g. klasse X der rassenlijst. In àeze klasse worden
klonen opgenomen, die naar het oordeel van het Bosbouwproefstarion nog in het experimentele stadium zijn, doch waarva.n goede resultaten worden verwacht, terwijl de kans op
teleurstellingen redelijk gering lijkt. De populierenteler kair
met de nieuwe kloon ervaring opdoen, doch doet verstandig er
geeo zeer grore, ongemengde beplanringen mee aan te leggen.
De.ervaring opgedaan met vele beplantingen van - hopelijk gering-e gmvang in Nerlerland is natuurlijk een zeer belangrijk
onderdeel van de beoordeling van de gebruikswaarde der nielríe
kloon. Verwacht mag worden, dat op deze wijze de roetsperiode kan worden verkon zonder dar het risico voor de teler
op onveranrwoorde wijze roeneemt. In deze klasse X zijn thans
opgenomen'Dorskamp' en'Flevo'.
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Kankertoetsing, Littks: Geen reactie na in.octtlatie adn eefi rcJi:tente kloon. Midden: Reactie ldrt een tueinig geuoelige kloot. Rechts: Reactie
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Veredeling van bomen is dus een werk, dat Pas oP lange termijn resuitaten g at opleveren. Hoewel men door een eerste
kruising met onbekende ouders soms toevallig een voltreffer
scoort, is dit toch eerder uitzondering dan regel.
In het algemeen geldt,dat men de eerste kruisingen met nieuwe
bomen moet beschouwen als een middel om informatie te
krijgen over hun gedrag als kruisingspartners. Pas in de daarop
volgende kruisingen kan men, door het kiezen van goede com-

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

Hierbij is natuudijk vooropgesteld, dat men beschikken kan
over bomen die de gewenste eigenschapPen aan hun nakomelingen overerven.
Gelukkig beschikLen wij, door import, in Nede:,and over een,
lroewel beperkt, aantal van dergelijke bomen van de voor ons
kruisingswerk zo belangrijke soort P. deltoïdes. Deze kleine
hoeveelheid kan worden aangevuld met iaarlijks uit het buitenlVordt ueruolgd oP blz. 31.

/ Het beschermen

yan populieren tegen wildschadet)

BosbouwproeÍsÍalíon resp. 5íich{ing lnduslrie'Hout

Bij de aanleg van een populierenbeplanting houdt de zotg van
de eigenaar of beheerder niet op na het Planten der bomen.
Verzorging in de vorm van onkruidbestrijding, bemesting, onderhoud der bomen en andere maatregelen zuilen de nodige
'oandacht opeisen. In vele gevallen zal het voorkómen van wildscl.rade een belangrijke verzorgingsmaatregel blijken te zijn. In
het nummer van augustus 1966 van Populier beschreef de heer
Klinkspoor uiwoerig de verschillende votmen van wildschade
en de mogelijkheden van afweermiddelen. In dit artikel stelt
hij: ,,níildvraat aan populieren kan in ons land in het algemeen
gering word,en genoemd."
ir4oge dit over het gehele Nederlandse populierenareaal gemiddeld waar zijn, het blijkt in een aantal gevallen een eerste
vereiste te zijn de populieren te beschermen.
Dit geldt met name voor wildrijke gebieden zoals de IJsselmeerpolders, Noord-Brabant en andere. Hier zijn goede resultaten te bereiken met het afzonderlijke ingazen van de bomen.
Het achterwege laten van enige bescherming geeft vaak aanleiding tot grote teleurstellingen (foto 1). \(iii zullen daarom in
dit artikel nader ingaan op het omgazen van jonge populierenplanten.

Èet afzonderlijk

ingazen van de populieren geeft betere be-

scherming dan het plaatsen van een afrastering om de beplan-

ting. Dii laatste is niet alleen duurder, maar in de praktijk
1)

Foto's: Bosbouwproefstation. Verschiint tevens als Bericht Bosbouw-

proefstation nr. 60.

blijl:t een gaasraster moeiiijk volkomen ,,dicht" te blijven

en

een voortdurende controle te veteisen. Is eenmaal een gat ontstaan, dan treedt vaak meer schade in de beplanting op dan

zonder afrastering, doordat het wild binnen het raster blijft.
Afzondedijk ingazen geeft een individuele bescherming van
elke boom (foto 2). Dit ingazen kan gebeuren met verschillende soorten gaas. Gewoonlijk wordt zeshoekig gaas met een

1. Oostelijk Fleuoland. Het resrltaat ran bet orngdzen adrl Poprtlierenslantmen. Links in 'Robuta' uel, recbts in 'Serotina' Seen gdcts
toegepdst. Beide beplantingen zijn in hetzelfde jaar aangelegd,
Foto

26
reeënschade een grorere rolbreedte (100 of 120 cm) te kiezen,
waardoor de totale kosten tot ca. 0,55 à 0,65 per boom

!

stiigen.

f

f

Ook kan het zogenaamde Italiaanse gaas 2) gebruikr worden
(Íoto 2). Dit is gepuntlast materiaal met vierkanre mazen van
25 mm, verkrijgbaar in stukken van 40 x 70 cm. De kosten
zijn eveneens ca. f 0,35 per boom. Dit gaas is voorzien van
lippen, die in elkaar gehaakt en iets omgebogen worden. Een
voordeel is dat de laspunten op den duur doorroesten en losIaten. Losmaken van dit gaas, zoals dit bij het normale gaas

moet gebeuren om ingroeien in de dikker wordende boom te
voorkomen zal hierbij dus waarschijnlijk overbodig zíjn. Alleen
moeten bij de bescherming van eenjarig, onvertakt plantsoen
de bovenste mazen omgebogen worden om beschadigiÀg van de
stam door de scherpe rand van dit gaas te voorkomen.
\(/anneer lange gazen kokers worden gebruikt en indien het
plantsoen jong, slap of onvertakt is, zal het vaak noodzakelijk
zijn het gaas vast te zetten met een stok, welke door enkele
mazen heen in de grond wordt gestoken. Dit voorkomt het
door het gewicht van de koker scheef zakken van de plant en
bastbeschadiging door schuren. Bovendien wordt op die manier
tevens het omhoog schuiven van de koker door het wild voorkomen. Het zaI duidelijk zijn dat de kokers regelrnatig op
scheefhangen en schuren en bij gevaar van ingroeien, op de
noodzaak van verwijdering moeten worden geconrroleerd.
Het gebruik van geperforeerde plastic spiralen geeft ongeveer
dezelfde kosten als gazen kokers. Ze zijn zeer eenvoudig aan te
brengen, zijn duurzaam en rekken mer het dikker worden van
de boom mee. Als nadeel moet vermeld worden dat deze
spiralen door het wild gemakkelijk omhoog geschoven kunnen
worden en daardoor gedeeltelijk kunnen losraken. Ook is geFoto 2. De toepassing adn gazen ÈoÈert.
,,getaoon" gaas.

Linh ,,Italiaant" gaat,

bleken dat onder het plastic, vooral indien dit strak tegen
dikkere stammen aan zit, insekten- en schimmelaantasringen

recbts

maaswiidte van 25 film en een rolbreedte van 60 cm gebruikr,

dat in stukken van 50 cm geknipt wordr. De stukken gaas

worden door het ombuigen van enkele doorgeknipte mazen om
de stam bevestigd. De kosten van deze bescherming (aanschaf,
knippen en aanbrengen) bedragen ca. f 0,35 per plant. Her
gebruik van een grotere en daardoor minder srevige maaswijdte
moet worden afgeraden, terwijl gaas met een kleinere maaswijdte duurder is. NTel is het wenselijk in gebieden met veel

lr. J. T. M. Broekhuizen

/

kunnen plaatsvinden.

Uit het

bovenstaande blijkt dat de uitgave van een niet al te
groot bedrag per boom een redelijke bescherming tegen wildschade kan geven. \Vaar veel wild is, kan men op deze manier
voorkomen dat door beschadiging jonge populieren afsrerven
of een slechte vorm krijgen, mer als gevolg dat de beplantingen
op den duur zeer heterogeen kunnen worden of zelfs mislukken.

2) Verkrijgbaar bij:

Eraclit-Venier S.p.A., Casella postale 128, portomarghera (Venezia), Italië.

Hoe herkennen wij onze handelspopulieren? lllt)

Atd. Houtteelt, LB.O., LandbouwhogescÊool
lnleid'ing.
Thans zullen de rassen Lóns, Marilandica en Regenerata Duitsland worden behandeld. Deze drie rassen kunnen zowel goed
van elkander als van de in de voorgaande artikelen genoemde
rassen worden onderscheiden. 'Regenerata Duitsland' is in de
praktijk veelal als 'Harff' bekend. Het ligt in de bedoeling deze

naam

in de toekomst ook officieel te gebruiken, zowel

in

Nederland en Duitsland als in andere landen. In dit artikel zal
de thans geldende, officiële naam worden gebruikt.
Voor de verklaring van de gebruikte termen en aanwijzingen
voor een eenvoudige bepaling van de bladverhoudingen kan
worden verwezen naar het nufirmer van novembet 1966,pag.59
en verder.

1)

Foto's: R. Aalbers.

Fig. 1. P.'Lóns'
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Beschiljuing.
ca, Lóns,

ó (fig. 1).

Ontluiking: tweede helft april, ongeveer gelijktijdig met 'Marilandica' en'Regenerata Duitsland'.
Blad,: grootste breedte groter dan lengte hoofdnerf (b/hn :
1,08); bovenaan relatief breed (d/e - 0,57); voet recht of
enigszins hartvormig; top duidelijk toegespitst, vaak kort,
soms vrij lang; bladoppervlak, vooral bij grotere bladeren,
vaak omlaag gebogen (,dakvormig"); meest rwee kliertjes,
soms 1 of 3; steel ongeveer gelijk aan 1/z x hoofdnerf (s/hn
0,48-0,52), aan de bovenzijde over ongeveer 1/g van de
-lengte
behaard, gerekend vanaf de bladvoet (zo nodig loep
gebruiken); jonge blaadjes groen met een vage bruine gloed.
Scbeut: lenticellen kort lijnvormig tot lijnvormig, tfz-3 mrn,
meestal 3l n-2 mm knoppen stomp, meestal aanliggend, boven
aan de scheut echter vaak met vrijstaande top; ongeveer
6 mm, kleur variërend van overwegend groen tot bruin-Paars.

Zijtakken: meestal

geen.

Karaktefistieke kenmerken' blad breder dan lang, vooral grote
bladeren vaak dakvormig, jonge blaadjes met weinig bruin;
bladsteel aan bovenzijde gedeeltelijk behaard (loep); geen of
zeer weinig zijtakken.
Venchillen rtet dnd'ere rarrett: te onderscheiden van 'Flevo' en
'Dorskamp', die eveneens brede, min of meer ,,ronde" bladeren hebben, doordat het blad van 'Ixins' vaak dakvormig
(nooit schotelvormig) en de bladsteel duidelijk korter is.
Van 'I 2T4' te onderscheiden door het relatief bredere, dakvormige blad met een kortere steel van 'Ións'.
Te onderscheiden van 'Heidemij', 'Robusta' en'Zeeland' door
het relatief brede, dakvormige blad van 'Ións'.
Bovendien van alle genoemde rassen te onderscheiden, doordat 'kins' in het voorjaar later ontluikt met veel lichter gekleurde jonge blaadjes.
co, Marilanl.ica,

I

(fig. 2).

Ontluiking: rweede helft april, ongeveer tegelijk met 'lóns'.
Blaà: ongeveer even lang als breed (b/hn - ca. 1,0); bovenaan
relatief smal (d/e

- 0,49); voet recht of, vooral bij kleinere
bladeren, vaak enigszins wigvormig; top duidelijk toegespitst,
vaak

vrij lang; bladrand vaak sterk gegolfd; 0, 1 of 2 klier-

Fig. 2. P.'Marilandica'

tjes; steel duidelijk korter dan 1lz x de hoofdnerf (s/hn 0,4L), kaal; jonge blaadjes groen met roodbruine vlekken,
spoedig geheel groen wordend.

Scheut: lenticellen ovaal tot lijnvormig, 3l*3 mm, meestal
echter ca. 1 mm, aantal ruim 30 per 3 cm scheutomtrek;
knoppen slank, aanliggend of top vrijstaand, 7 mm, bruinrood tot paars.
Zijtakken: meesral veel zijtakken tot llz oÍ zle van de hoogte,
takhoek 70o; stam meestal krom.
Karakteristieke kenrnerkeu bladvoet vaak enigszins wigvormig,
bladrand gegolfd, korte steel, plant meestal krom met veel
zijtakken.
Venchillen. met anl,ere rarren: van de genoemde rassen te
onderscheiden door de relatief korte bladsteel en de meestal
kromme stam met veel zijtakken.

(fig. 3).
Ontluiking: tweede helft april, ongeveer gelijk met 'Iijns'
cu. Regenerata Duitiland', Q

en

'Marilandica'.
Blad.: hooÍdnerf ongeveer even lang als de grootste breedte
(b/M - 1,01); voet harwormig, bij kleine bladeren vaak
recht; top spits of enigszins toegespitst; bladoppervlak dakvormig, minder vaak vlak, 0, 1 of 2 kliertjes; steel langer
dan 1lz x hoofdnerf (s/hn : ca. 0,60); jonge blaadjes donker bruinrood.
Scheut: lenticellen meest kort lijnvormig, soms ovaal of lang
lijnvormig, llz-5 mm, meestal echter 1-3 mm, aantal ongeveer 25 per 3 cm scheutomtrek; knoppen dik, aanliggend,
5-6 mm, paars.

Zijrakken: vrij weinig op vrijwel rechte stam, tot ruim l/s van
de hoogte; takhoek ca. 45o.

Karakteristieke kenmerken' blad vaak dakvormig met meest
harrvormige voet, lange bladsteel.
Verschillen met anl.ere taÍlen: geen verwarring mogelijk met
'I 214', 'Flevo' en 'Dorskamp', die een schotelvormig blad
hebben; evenmin met'Marilandica','Heidemij','Robusta' en
'Zeeland', die een kortere bladsteel hebben, die bij beide
laatste bovendien duidelijk behaard is; ook 'Ións' heeft een
kortere bladsteel, die gedeeltelijk behaard is en bovendien

een ,,ronder" blad, dat

bij de onduiking

kleurd is.

Fig,

3.

P. 'Regenerata D*itsland.'

veel lichter

ge-
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lnsektenaantastingen yan populier en wilg

in 19ó6')

Itbon

"À

Fig.1. (Zie

tekst)

voor 1965 zijn de gegevens over insektenaantastingen
1966 voornamelijk verkregen door meldingen vaÍr de leàen
van onze \Taarnemersorganisatie. Vanzelfsprekend zijn onze
eigen waarnemingen hieraan toegevoegd.
Voor wat her geslacht Populus betreft, kan het volgende worden
vermeld. Voor de meesr specraculaire aantasting in 1966 waren
wederom de rupsen van de satijnvlinder (Leucoma salicis L.)
verantwoordelijk, die ook ditmaal uitsluitend in de wegbeplantingen van onze zuidelijke provincies oprad. De aantastingsgebieden blijken er vrij scherp begrensd te worden, zodat het
mogelijk is ze praktisch als een geheel op de kaarr in te schetsen. In fig. 1 geven de dubbel gearceerde gebieden de haarden
aan; de aantastingen hebben er 2 jaren of langer de vorm van
kaalvreterij aangenomen. Binnen de getrokken lijnen is met
stippels het door de satijnvlinder aangerasr areaal aangegeven,
waarvan de graad vafl aanrasring varieert van matig ror ernsrig.
Bovendien is op de figuur een haardgebied bij IJsselrnonde
geschetst, dat er sedert i961 heeft bestaan, maar ziclt vanaÍ
1965 naar het zuiden, nl. bij Moerdijk, lijkt verplalrsr re hebben. Men lette tevens op de geisoleerde haard bij Roermond,
die dateert van 1964.
In het populierengebied van Noord-Brabant is voorrs van
belang een sterke aantasting door de grote populiereboktor
(Saperd.a carchariu L.) in een wegbeplanting bij Cuyck. I7aarEvenals_

in

1)

Foto's: Itbon

Pas uitgekornen
eil egsel.

/ H.

en.

zijn. aantastingsbeeld.

schijnlijk in combinatie mer de wilgehoutrups (Cossus

L.)

cossut

veroorzaakre het insekt er plaatselijk behalve waardeloos
stamhout, door het grote aantal houtgangen tevens een slechte
groeitoestand van een aantal bomen. Van gemeentewege is besloten de ernsrigsr aangerasre exemplaren te vellen, teneinde
daardoor verspreiding van het insekt zoveel mogelijk te beperken. Aantasringen van betekenis door genoemde boktor zijn

voorts waargenomen

bij Kuitaart (Zeeuws

Vlaanderen), bij

Roggel, in de omgeving van Hummelo en bij Vlaardingen. Bij
Beesel is matige schade gemeld door de populiereglasvlinder
(,Sciapteron tabanit'ornris Rott.), terwijl bij Maurik de
kleine
populiereboktor (Sapercla populnea L.) volgens de berichten
schadelijk optrad. Het wilgehaantje (Phyllod.ecta aitellinae L.)
heeft in Noord-Brabant algemeen enig bladvedies veroorzaakt
aan jonge populieren.
Voor het geslacht Salix was vooral de wilgehaan (Phyllod,ecta
aitellinae L.) van betekenis. Dit insekt richtte in plantsoenen
te Voorschoten en Den Haag kaalvreterij van onder meer Salzx
purparea aan. Eveneens in Den Haag trad de wilgespintmijt

(Schizoretanychus schizopus Zacher) zeer schadelijk op aan

S. phyl,icifolia, terwijl er de galmug Rhabd.ophaga ramicola

Riibs. in de reeds kaalgevreten S. purpurea talrijke gallen aan
1-jarige twijgen toebracht. Tenslotte werd een aanrasring van
macige betekenis gemeld door de wilgebladwesp (Pteroniàea
salich L.) bij Hees.

F. H. Blankwaardt.

larfjet uan de uilgebladutesp nte,

Popalierehaan

aan. d.e bladspits het

lY/ ilgebaan

en

zijn

aantastings beeld..

to
D. van Hattem en G. N. Spaarkogel

/ Het verwiideren Yan waterlot

Bosbouwpraktijkschool resp. StaaÍsbosbelreer

De vorming van waterlot op de stam is een euvel, dat veel
afbreuk kan doen aan de kwaliteit van het hout. Men zal in de
eerste plaats moeten trachten de ontwikkeling van waterloten

te beperken. Mocht ondanks alle
waterlot worden gevormd

voorzorgsmaatregelen toch

- wat helaas dikwijis het gevai zal

zijn - dan moet het tijdig worden verwijderd.
De onrwikkeiing van watedot kan worden beperkt door:
1e. zo weinig mogelijk in de kroon te snoeien;
2e. in de zomer te snoeien;
3e. te voorkomen dat waterlot uitgroeit tot flinke takken, daar
ook door het wegnemen van deze takken de ontwikkeling
van nieuwe waterloten weet zal worden bevorderd.
In dit verband willen we de lezers nog gta, g eens verwijzen
naar het artikel ,,Het snoeien van populieren" door Ir. H. A.
van der Meiden, in het mei-nummer van 1964.
Snoeigereedschap aoor hel uerwijd,eren aan uaíerlol.
De snoeischaar en de handsnoeizaag zijn goede gereedschappen

voor het verwijderen van watedot van de staÍnmen van jonge
bomen, tot een hoogte van ongeveer 2 m.
\7ordt op de stammen van wat oudere bomen oP grotere
hoogte dan 2 m waterlot gevormd, dan zal met een gereedschap
moeten worden gewerkt dat op een stok kan worden gemonteerd. Men kan dan van een snoeizaag of een snoeibeitel gebruik maken, die op buizen van lichtmetaal kunnen worden
gemonteerd.

Een groot aantal van deze gereedschappen is beschreven in het
z.rtikel ,,Snoeimethoden en snoeigereedschap" in het augusrusnummer van 7964.
Om uw keuze wat te vergemakkelijken willen we uw aandacht
vragen voor een speciale snoeibeitel voor het verwijderen van
watedot.

De uaterlol-sno eib eitel,,V/ aldmeisíer".
Deze snoeibeitel (afb. 1) is in Duitsland onrworPen. Het is in
feite een geleidestang, waataan in het midden een beitel is bevestigd. Hij kan met behulp van een dul aan een buis van
lichtmetaal worden bevestigd. 1)
Het is erg eenvoudig om met de Waldmeister trefzeker te
werken, zonder àaarbij de bast te beschadigen. Men legt de

1) De ,,r$Taldmeister" kan bij de Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij, Afd. R.A.B. te Arnhem, worden besteld.

Doorsnede
Afb.2q

Afb.2

geleidestang in de oksel van de tak (afb. 1) en met een stotende of rekkende beweging kan het watedot gemakkelijk en
dicht bij de stam worden verwijderd. \7e geven de voorkeur
aan een stotende beweging. Een trekkende beweging mag alleen

worden toegepast als men er abtoluut zeker van is dat de buis
niet van de beitel kan worden los getrokken, want dan zou een
gevaadijke siruatie ontstaan. En bij een bevestiging door middel
van een dul - en een andere merhode is niet mogelijk - kan
men er bij een trekkende beweging niet absoluut zeker van
zijo dat de buis, beitel en dul onverbrekelijk met elkaar verbonden blijven.
De beitel moet zo scherp zijn als een scheermes, dan alleen zal
men met weinig inspanning een goed resultaat kunnen bereiken.

De snede van de beitei is gewelfd geslepen (aÍb.2 en 2a). De
welving van de snede kan tijdens het slijpen oP een natte zandsteen in stand worden gehouden door de snede in horizontale
richting voor- en achterwaarts over de steen te bewegen (afb. 3).
De slijpsteen veroorzaakt g.roeven op de snede, waardoor ook
het scherp gekarteld is. Het is beslist nodig deze groeven door
weften te verwijderen; eerst met een wat grovere wetsteen en
daarna polijsten met een wetsteen met een fijne korrei. Er zijn
overigens wetstenen met een grove en een fijne kant.
De beitel zal tijdens het gebruik niet spoedig bot worden en
kan door regelmatig weften iangdurig scherp worden gehouden.
AIs u deze nuttige wenken opvolgt, wordt het verwijderen van
waterlot kinderspel.
De \Taldmeister kan overigens ook voor ander snoeiwerk,
waarbij niet al te dikke takken moeten worden weggenomen,
worden gebruikt.

AÍb. 1.,,lYl ald.n eister" -tnoeibeitel.
A

B

S

ijpsteen

Af b.3
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lr. J. L. F. Overbeek
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Populierenteelt en Weidebouw

Irr het augustusnummer 1966 van Populier is een lezenswaardig
artikel verschenen van de hand van Ir. A. Bakker over Populierenteeh en \Teidebouw. In een noor van de redacrie is al
aangekondigd, dat op dit artikel nog comrnentaar wordt geleverd.

Het is niet mijn bedoeling de waarde van her onderzoek, dar
hier werd besproken, aan te rasren. Er worden duidelijke uit-

spraken gedaan en het blijkt wel, dar zuiver uit een oogpunr
van weidebouw de nadelen groter schijnen te zijn dan de voordelen die er toch zeker zrjn, doch voorshands grotendeels niet
in geid uit te drukken. Dit arrikel biedt op zich geen mogelijkheid orn weidebouw mer populierenreelr te vergelijken rnet
weidebouw zonder populierenteelr. Men kan wel becijferen,
dat een rij populieren van 100 meter lengte een jaariijkse meeropbrengst over de strook van 20 meter breedre ter weerszijden
van die rij, dus 0,4 ha, leverc van Í 100,- per ha per jaat,
te realiseren na 25 jaar Er is echter nog een aspecr, dat nier
besproken werd en wel het volgende.
De beïnvloeding door een randbeplanting- zaI zich verder uit-

breiden en sterker zijn naarmate de leeftijd van de

Aan de Haagsche Courant aan
uolgende bericht m.et foto:

bomen

21 noaentber 1966 ontlenen u,ij het

Populieren onder mes yan boom-chirurgen
De gemeentelijke plantsoenendienst gaar een poging in her
werk stellen de monumentale groep populieren op de hoek van
de Badhuisweg en de Kwekerijweg, aan de kanr van het KLMgebouw, van de ondergang te redden. Aan de firma Copijn in
Groenekan is opdracht gegeven de bomen een speciale behandeiing te geven, welke in vaktermen ,,boomchirurgie" wordt
genoemd. De bomen, die zo'n honderd jaar oud zijn en die
ten gevolge van de zeewind grillige vormen hebben, verronen
ouderdomsverschij nselen. Ze zotden zonder krachtig ingrijpen
moeten worden gerooid. Dit zou een waar vedies voor de omgeving zijn. Twee van de bomen, wa Ív^Ít de stamdiameter
varieert van 65 ror 165 cm, ztjn hoi en van binnen verrot. De
derde boom heefr een slecht wortelgestel en helr sterk over,
hetgeen mede te zien is aan het omhoogkomen van het wegdek.

De boomdeskundigen zíjn vandaag begonnen met hun werk,
dat enkele dagen zal duren. Het werk omvat onder meer het
aanbrengen van twee losse stormankers in de top en een spananker aan de onderkant, welk laatste de gehele boomgroep

hoger is. Stellig is de invloed gedurende de eerste l0 à L5 jaar
beduidend minder dan daarna.. De indruk wordt gevestigd, dat
het onderzoek is uitgevoerd bij beplanringen van ca. 20 meter
hoogte, dat wii zeggen gelijk aan de breedre van de beihvloede
strook. De genaiclclelde nadelige beïnvloeding kan dus nier onbeduidend lager worden gewaardeerd.
Dit aspect gaat belangrijk worden, wanneer het zover zou
komen, dat bomen met geringe diameter tegen goede prijzen
aÍzetbaar zouden zijn. Er zijn redenen om aan re nemèn, dat
dit in de toekomst inderdaad her geval zaI zijn. De balans van
voor- en nadelen zaI dan aan de voordelen-zijde verder verzwaard worden. De prijs van het dunne hour kan dan wel lager
zijn, maar in de eerste plaars is dan de omloop korter en dus
het renteverlies geringer, terwijl in de rweede plaats de bomen

dichter geplant kunnen worden

-

bijvoorbeeld op 3 merer

-

hetgeen de hourprodukrie verhoogt en de luwrewerking ten
goede komt.

Ik heb gemeend, dat

deze zienswijze

in dit blad vermeld moet

worden.

verbindt. Verder moeren diverse wonden worden behandeld en
de ringspanning aan de open kant van de boom mer behuip van
stalen stangen worden herzien. Ten slorte moeren de kruinen
worden ontdaan van overzlvare rakken, hetgeen zal geschieden
zonder dat de markanre vorm van de boomgroep verlorà gaat.

De wilgesnuittor
Het ogenblik is weer aangebroken om re speurefl naar tekenen
van de aanwezigheid van larven van de wiigesnuittor in jonge
populieren. Ze venaden hun tegenwoordigheid doordat de heel
oppervlakkig in de bast voorkomende en vaak hoizontaal en/of.
vefitcaal vedopende gangen zich gaan aftekenen. Voorts door
het naar buiten komen van aanvankelijk donker en fijn boorsel,
naderhand lichter gekleurd en grover knaagsel. Door her plaatsen van een spiegel achter her srammerje heeft de fotograaf van
het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten in Wageningen,
de heer G. Bierling ervoor kunnen zorgen dat het onderste
beeld op de foto de vóórkant en her bovenste beeld hierop de
àchterkant van hec stammerje laat zien. Onze populierenteler
kan maar beter om de jonge peppel heen lopen!
Voor bijzonderheden omtrenr dir insekt en de verdelging ervan
wordt verwezen naar de nummers van februari en mei 1966.
Ir. \7. D. J. Tuinzing

3r
Vervolg van blz. 25.
land te betrekken bloeimateriaal van goede klonen. Hetzelfde
geldt, hoewel kwantitatief in mindere mate, voor P. trichocarpa'
Ónze verhoudingsgewijs grote collectie inheemse P. nigra wordt
voor het kruisingswerk eveneens aangevuld met buitenlandse,
rooral Italiaanse, klonen, waarvan jaarlijks stuifmeel kan worden verkregen. Overigens zou het gewenst zijn een veel grotere
hoeveelheid van de Amerikaanse soorten voor het kruisingswerk ter beschikking te hebben. Door een stelseimatige bemonstering in het natuurlijk verbreidingsgebied zou een veel
beter inzicht in de mogelijkheden worden gekregen. De keus
der kruisingspartners zou daarbij beter veranrwoord zijn.

De toekomstige ontwikkeling zaI waarschijnlijk gaan in

de

richting van nieuwe hybriden van vooral P. deltoÏdes x P. nigra
en in iets mindere mate van P. deltoïdes x P. trichocarpa. Gezien o.m. het gedrag van andere balsemhybriden (w.o. 'Geneva',
'Oxford') kan worden verwachq dat vooral in de rweede groep
hybriden klonen zullen worden gevonden, die op arme en missèhien droge gronden goed produceren. Op de droge zandgrond
van de kwekerij van het Bosbouwproefstation zijn balsemhybriden veruit de snelste groeiers.

Afgaande op de betrekkelijke geringe ervaring tot nu toe kan
- met het nodige voorbehoud - de veronderstelling worden uitgesproken, dat binnen de soorten P. deltoïdes en P. trichocaqPa
íaàrschijnlijk klonen te vinden ziin, die om een plaats in de
Nededandse populierenteelt met hybriden kunnen wedijveren.

/

Kon. Nederlandsche

H eidemaatschappii

Op haar terrein waar de forellenkwekerij te Gulpen is gevestigd, heeft de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
een uitgebreid populierensortiment aangePlant.
Rassen uit Engeland, België, Duitsland, Italië en de Ver. Staten
zijn hier samengebracht met gangbare klonen als Populus Gelrica, Populus Serotina, Populus Robusta, Populus Zeeland en
Populus Heidemij.
Dá eerste planting is uitgevoerd in het voorjaaf, van L948,

waarbij zljn dtgezet;
Populus 'Gelrica'
Populus'Geneva'
Populus 'Oxford'
Populus'Vernirubens' (Robusta)

Foto links:
Op de uoorgrond P. 'Gelrica',
aertolgent P, 'Geneua', P. 'OxÍord''

Links: P. 'Gelrica';
rechts:

P.'I

154'.

Samenuatting.
veredelin g zal waarcchijnlijk zowel hybriden als zuivere
soorten gaan produceren. Met de toening hiervan is een lange
tijd gemoeid. Dit is een groot nadeel voor de teler. Door een
zo snel mogelijk opnemen in de klasse X der rassenlijst kan de
toetsduur worden verkort. De teler dient echter wel te beseffen,
dat aan het gebruik van klonen der klasse X een risico is verbonden.

De

Forellen en populieren

H. J. Gerritsen

Foto recbts:

Groeiprestaties van geselecteerde P. d'eltoïdes klonen op zeer
rijke gronden kunnen bijzonder indrukwekkend ziin; ztj over'
treffen daar soms alle hybriden. Op atme of droge gronden
daarentegen is de produktie van hybriden hoger. Met geselecteerde klonen van P. trichocarpa bestaat nog weinig ewaring.
De enlcele oudere bomen (geen selecties volgens de huidige
opvafiing) die hier en daar in Nederland voorkomen, vertonen
soms indrukwekkende afmetingeo op vrij arme groeiplaatsen.
Veie jonge P. trichocarpa-klonen vertonen een zeer snelle groei,
op rijke zowel als arme groeiplaatsen. De soort lijkt minder
gevoelig in zljn reactie op groeiplaatsverschillen, al zijn er ook
klonen uit rivierdelta's in Canada, die op droge groeiplaatsen
bij ons niet gedijen. Op aan sterke wind blootgestelde plaatsen
treden vaak bladbeschadigingen op, die echter geen nadeel voor
de groei van de boom lijken op te leveren. Sommige P. trichocarpa klonen behoren tot de snelste groeiers in Populeta e.d.

Populus'Bachelieri' (Robusta)
Populus'Serotina erecta' (Regenerata)
Populus 'Serotina de Champagne'

De ca.2}-jarige P. Geneva en P. Oxford behoren tot de oudste
exemplaren van deze kruisingen in ons land. De omtrek op
borsthoogte is momenteel als volgt:

Populus'Gelrica' 170-190 cm
Populus'Geneva' IL3-I27 cm
Il5-I2l cm
Populus 'Oxford'
Populus'Robusta'

LI7-133 cm
Populus'Regenerata' I3O-I37 cm

De totale lengte van de bomen is ca. 20 m.

32

Na 1948 zijn in verschillende jaren nog percelen bijgeplant.
De beplanting van de ,,Oude Boomgaard" dareert vai t952.
Op dit terrein zijn vijfrien kionen uitgezer, waaronder P. Zeeland, P. I 2I4, P. I I54, P. Caroliniano, P. Neupotz, P. Geltrca enz.
Vermeldenswaard is de goede groei van P.

'I 2I4'.

Deze bomen

hebben momenteel op borsthoogte een omuek van I34-I50
cm, tegenovef
P.'Zeeland'
85-101 cm
P. 'Gelrica'
172-137 cm
P.',r 154',
98-124 cm

Het totale sorrimenr dat in Gulpen is geplant, bestaat uit 30
klonen. Een bezoek aan de forellenkwekerij, op zichzelf reeds
interessant, kan voor populierentelers een exrra arrractie be-

€
rl

tekenen.

i.t

Belangstellenden kunnen op het kantoor van de Viskwekerij te
Gulpen een sorriments-lijst bekomen. De nurnmers op deze lijst
corresponderen mer de metalen nurnmerplaatjes op de bomen.

r5:.1'n

Vijrcrs met op

d.e acbtergrond.

populieren.

lr. J. L. Guldemond en lr' L. Oldenkamp

i

Bestriiding van vul- en hakhout in populierenbeptantingenr)

WeÍensclrappelijk ambtenaren BosbouwproeísÍa{ion

Bij de aanleg van een populierenbeplanting wordt
tussenbeplanting met een vulhoutsoort aangebracht.

vaak

een

Dit kan tot

doel hebben een bedekking van de grond te verkrijgen om
verwildering van het terrein met onkruiden en vooral gras te
voorkomen. Onkruidverwildering betekent immers vooral in de
eerste jaren na aanleg een grote concurrentie ten opzichte van

de jonge populieren. Een belangrijk hulpmiddel om dit tegen
te gaan is het van re voren planren vaft zw^tte els, die een
goede afscherming van de bodem geefr en geen voedselconcurrent is. Een ander doel van russenbeplanring is het verwerven
van een neven- of vooropbrengst. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij het planten van griendwilgen tussen populieren.
Een aldus met opzet aangebrachte beplanting russen de populieren kan een belangrijke functie vervullen, maar moer sreeds
ondergeschikt blijven aan de hoofdhoutsoort, de populier. Raken

de populieren

in

sluiting dan kan de tussenbeplanring

een

belemmering vormen voor de ongestoorde onmikkeling van de
hoofdhoutsoorr. Zo kan de els mee opgroeien in de populieren-

kronen en de normale kroonontwikkeling en sluiting van de
kronen verhinderen. Griendwiigen zijn niet alleen voedselconcurrenten, maar kunnen vooral bij niet regeimatig terugsnijden
eveneens de normale groei van populieren belemmeren.

Indien de nrssenbepianring hinderlijk wordt doordat de nuttige
functie verloren is gegaan en normale onrwikkeling .rran áe
hoofdbeplanting wordt belemmerd, zal her gewenst zijn het
vulhout op te ruimen. Dit geldt eveneens voor oude grienden
die worden doorgeplant met populier en waar vanaf het begin
een sterke concurrenrie van de oude griendstobben en een
onvoldoende onderdrukking van grassen en andere onkruiden
bestaat.

Ook bij natuurlijk loofhoutopslag
beplanting is dit het geval.
1)

in

een jonge populieren-

Verschijnt tevens als Bericht van het Bosbouwproefstation, nr. 59.

Het opruimen van vulhout of hakhout kan geschieden door
of door chemische bestrijding. Afzetten is aan te bevelen indien men het vulhout als onderbeplanting wensr re
handhaven. Her wordc vaak bij els toegepast, weká op 50 cm
hoogte wordt afgeslagen. In de meesre gevallen zal dit meerdere
afzetten

malen moeten geschieden. Het juiste tijdstip van afzerren, waar-

bij men een zo gering mogelijke hergroei krijgt, ligt voor de

meeste loofhoursoorten omstreeks de maand iuli. Het afzetren
op dit tijdstip zal in bepaalde gevallen een nagenoeg voliedige
bestrijding kunnen geven. ril7ordt hergroei gewensr dan is ooór
het afslaan de winterperiode aan te raden.
Is hec handhaven van het vulhout ongewensr of is het regelÍnatig
niet uiwoerbaar, dan is chemische bestrijding
^fzerten
het meest
aan te bevelen.
Chemische bestrijding is mogelijk door bespuiring op het blad,
maar deze merhode zal door het gevaar van schaàe aan de
hoofdhoutsoorr weinig kunnen worden toegepasr. Gewoonlijk
verdient een stambehandeling van het re verwijderen vulhout

de voorkeur. De srammetjes of stobben worden dan in de
winter bestreken of bespoten mer een 6 a/o oplossing van
2,4,5-T ester (40 /6 actieve stof) in petroleum óf diesetolie.
Voor els kan ook een 6 Vo oplossing 2,4-D ester (40 /o actieve

stof) worden gebruikt.
Ten tijde van de behandeling dienen de stammetles of stobben

droog te zijn.
Om aan re ronen war men bij een juiste toepassing van bovengenoemde merhoden kan bereiken, worden de resultaten van
een proef van het Bosbouwproefstation in het onderstaande
vermeld.
In een oude griend waren populieren geplanr waatna een sterke
opslag van wilgen was onrsraan. Daarin werden de volg,ende
behandelingen uirgevoerd:

niet besuijden;
^. wilgenopslag
b.
afzetten van de wilgenopslag eind iuli 1960;

N.V. Boomkwekerii ,,IJDENHOIJT"

rereroon o4z4r-2rg

Uw leverancier voor alle soorten N.A.K.B. populieren in alle maren en leeftijden
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns populier.
VRAAG ONZE POPULIERENFOLDER.
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c

bladbespuiting met 7 liter 2,4,5-T ester in 500 I water per
ha op 7 september 1960 blj droog weer;
d. stambehandeling met €en oPlossing van 6 volumeprocenten
2,4,5-T ester in petroleum in februari 196I btj droog weer.
Eind augusrus 1961 werden de dode stobben geteld. In de
volgende tabel wo,rdt het percentage dode stobben bij elke

Een stambehandeling met 2,4,5-T ester gaf dus de beste resultaten, vooral ook omdat de nog levende stobben mraar beschadigd waren zadat ze later weinig opslag te zien gaven. L :
nog levende afgezette stobben venoonden een sterkere hergro i.
Het goede resultaat van het aÍzetten is te danken aan het ;'uicte
rijdstip van toepassing.

behandeling gegeven.

behandeling
onbehandeid

/o

De keuze van de te volgen methode wordt bepaald door h:r
doel van de beplanting en de mogelijkheden van het terre-n.

dode stobben

De economisch meest veranrwoorde methode zal men van ger' :i
tot geval moeten bepalen. Daarbij dient te worden bedacht c,-it
het toepassen van chemische bestrijding slechts mogelijk is n::;

0

afzetten

8t

bladbespuiting
stambehandeling

88
90

personeel dat daartoe een opleiding heeft gevoigd.

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(x)

In het nummer van novembet 1966 is meegedeeld dat de
vijf nieuwe rassen in de keuring heeft betrokken,

N.A.K.B.

waarbij drie, die erfelijk verbonden zijn met de groep van de
balsempopulieren. Deze drie zijn Populus 'Geneva', Populus
'Oxford' en Populus 'Androscoggin'. Alleen de laatste is een
volledige balsempopulier, terwijl van de twee eerstgenoemde de
moeder een balsempopulier en de vader een kruising tussen
een balsempopulier en een zwaÍte populier is. \Vii hebben in
dat artikel ook vermeld dat o.i. de groep van de balsempopulieren in ons land van grote betekenis zou worden. Deze
mening is niet alleen gebaseerd op hetgeen bekend is van de
eigenschappen van deze populieren, maar ook op grond van
ervaringen over hun bruikbaarheid in binnen- en buitenland.

In ons land zíjn vooral met 'Geneva' en 'Oxford' reeds sinds
15 à 20 jaar, zij het op zeer beperkte schaal, proefbeplantingen
aangelegd, deels door het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek en deels door het Bosbouwproefstation. Deze beplantingen
zijn meestal van zeer kleine omvang; men vindt ze in verschillende delen van het land. Vrij grote proefvlakken vindt
men in het uitgebreide populierenproefveld dat op initiatief
van Prof. Houtzagers in 1950 is aangelegd in het boscomplex
,,De Voorst" in de Noordoostpolder. Dezc zijn beschreven in
de rubriek interessante beplantingen in ,,Populier" van februari
1965.In,,De Voorst" vindt men ook enkele bomen van Populus 'Androscoggin', die, voorzover ons bekend is, verder alleen
als oudere beplanting wordt gevonden in een klein populierenbos op komgrond bij Culemborg.
De bijzonder goede ervaringen met de drie genoemde rassen
hebben tot voor kort niet geleid tot grote aanPlant er van' omdat men in de mening verkeerde dat zij in sterke mate gevoelig
zijn voor de beruchte bacteriekanker. Zowel uit ervaringen in
het buitenland als uit onderzoek van het Bosbouwproefstation
is gebleken dat het met deze gevoeligheid erg meevalt'
Voordat dit onderzoek was afgesloteÍI, Ínaar uitgaande van de
goede ervaringen met deze rassen, heeft het Staatsbosbeheer in
de IJsselmeerpolders in 1959 besloten meer aandacht aan deze
popuiieren te besteden, door vooral'Geneva' en'Oxford'op beperkte schaal te vermeetderen en in O.Flevoland uit te planten.
Men zaI misschien geneigd zijn om deze handelwijze riskant te
noemen, gezien de toen nog steeds niet bewezen betrekkelijke
resistentie tegen kanker, maar andetzijds moet men zich realiseren dat in de lJsselmeerpolders zeer grote oppervlakten populier moeten worden aangelegd, waarbij slechts een gering, een
veel te gering, aantal rassen ter beschikking staat. In ieder geval
blijkt tot dusverre dat men in de IJsselmeerpolders terecht optimistisch is geweest ten aanzien van de nieuwe rassen' Tevens

is nu voor anderen de gelegenheid aanwezig om de mogeli,-:heden van enkele van deze rassen op het moment dat zij in c.,:
handel komen, reeds in praktijkbeplantingen van verschillen:ie
Ieeftijd te bezien.
'Geneva' gev/eest, die h:t
op ruimere schaal heeft geplant, te beginn:n

Het zijn dus vooral 'Oxford' en
Staatsbosbeheer

in 1960. Toen werden op kavel 0.67, tussen Roggebotsluis ca
Elburg, twee gtote percelen met deze cultivars beplant. Er wc:d
l-jarig plantsoen gebruikt dat werd geplant op 4 x 4 m, rzrnengd met els op 1.30

x

1.30 m.

P.'Oxford,', O.Fleooland., T jaar

oad..
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De afmetingen van de populier zijn als volgt:
Gemid.d.eld.e

d.ianzeter: 'OxÍord'

Gend.i.dd.etd.e

ttoogte: :S:lm'
'Geneva'

-

14,6 cm

-

l?;ï tr'
II,2 m

-

Aansluitend aan het bos van 'Geneva' en 'Oxford' ligt een beplanting van 'Heidemij', waawan de bomen een veel geringere
afmeting hebben. Dit wordt mede veroorzaakt door een geregelde aantasting door Marssonina. Juist dit typeert echter ook
weer een voordeel van 'Geneva' en 'Oxford', die voor deze
ziekre zeer weinig gevoelig zijn.
Een tweede beplanting, nu alleen van 'Oxford', vindt men op
kavel 0.61, gelegen aan de Veluwemeerdijk vlak ten zuiden
van Roggebotsluis. Deze beplanting is aangelegd in 1!61 op
8 x 4 m, gemengd met els en ander vulhout op 1.30 x 1.30 m.
De grond is hier nog ongunstiger dan in het vorige geval en
bestaat geheel

uit

zand.

Gezien de geringe diepte waarop men in het profiel reducrie
aantreft (80 cm), lijkt het waarschijnlijk dat het hier een kwelgebied betreft. Desondanks is de 'Oxford' toch goed gegroeid,
tenminste daar waar een behoorlijk percentage els in het vulhout aanwezig is. In het gedeelte, vlak aan de dijk gelegen,
waar 63 /6 van het vulhout uir els besraat, is de gemiddelde
diameter van 'Oxford' ll,2 cm en de gemiddelde hoogte 8,1 m.
Enkele honderden meters verder landinwaarrs, waar slechts
36 7o van het vulhout uit els bestaag is de gemiddelde diameter van de 'Oxford' niet meer dan 8,8 cm en de gemiddelde
hoogre 6,7 m.
In beide gevallen was het bodemprofiel volkomen gelijk.

Ook in volgende jatet zíjn vrij grote oppervlakten in O.Flevoland beplant met 'Oxford' en 'Geneva', terwijl nu ook 'AnP. 'Genead, O.Fleaoland., 7 jazr otd.

droscoggin' en 'Rochester' in de IJsselmeerpolders meer belang-

De beplanting is een volledig succes geworden; de aanslag was
I00 %. De grond bestaat uit zand, afgewisseld mer srerk slib-

plaatselijke omstandigheden gemotiveerde gebruik van'Oxford'
en 'Geneva' in praktijkbeplantingen stelt de populierentelers in
Nederland in de gelegenheid van ervaringen mer deze rassen
kennis te nemen, die voor het gebruik er van een goede rugge-

stelling krijgen. Het daar
houdende lagen. Het mag als bekend worden verondersreld dat
overal in O.Flevoland de pH van de grond zeer hoog is, dat

aan de belangrijkste voedingsstoffen geen gebrek is met uitzondering echter van stikstof. Dit laatste staat mede in verband met het praktisch ontbreken van humus in deze zandige
gronden.

De beplanting is zeer snel gegroeid en is een blikvanger in een
omgeving waar de even oude beplantingen van andere houtsoorten (es, fijnspar, eik en andere) minder dan manshoog zijn.

!

I
\íe

mogen aannemen, dat iedereen
thans zijn nieuwe beplantingen voltooid heeft en dat de bladeren al aardig tot ontwikkeling komen.
Niet ieder heeft echter al kunstmest
gegeven. Dit kan men in één keer

doen (200 à 500 gram N.P.K. per
boom in het eerste tot en met het
vierde jaar), maar sommigen prefereren om het in twee keer toe te dienen
(b.v. 2 x 200 gram in mei en in half

voortijdig, maar onder

steun betekenen.
Iedere populierenteler die

de

in de gelegenheid is deze beplantingen te bekijken, raden wij dit ten zeerste aan. Hij kan kennis
nemen van de mogelijkheden van een type populier, dat afwijkt
van ons tot dusveme gebruikte handelspopulieren en daq als de
voortekenen niet bedriegen, grote mogelijkheden in zich bergt.
Ir. H. A. van der Meiden

KALENDER

Op deze gronden is het verstandig om
400 kilo kali 40 7o pet hectare breedwerpig te strooien.
Zij, die geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen rond de bomen
toepasten, moeten de komende maanden de boomspiegel mechanisch goed
zwart houden. De volle oppervlakte
bewerken is nog beter dan 1 à 2 m2.

Gebruik vooral geen ,,Prefix" (zie
artikel in het februarinummer van dit

juni).

jaarl).

Denk er om dat kaligebrek vrij vaak

De bomen dienen gecontroleerd

te

beekbezinkingsgronden optreedt.

worden op de aanwezigheid van

de

op

in feite

wilgesnuittor (ook genoemd elzesnuitkever). Zie voor het schadebeeld de
foto met onderschrift elders in dit
nurnmef.

De maanden juli en augusrus zijn
voor de snoei bijzonder geschikt. Het
is het moment waarop het minste
waterlotvorming gaat optreden, terwijl
de wonden nog voor de winter overgroeien. níeet U, dat waterlot best
éénmaal in de twee jaar verwijderd
kan worden? Het tweede jaar wordt
het lot nl. niet veel dikker, maar wel
langer. U spaart aldus veel tijd.
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MEDEDELINGEN

Op grond van artikel 10 van de Boswet kan de Minister van
Landbouw en Visserij al dan niet rentedragende credieten verienen ter tegemoetkoming in de kosten van aanleg van bossen.
De Minister kan aan de toekenning voorschriften verbinden.
Dit artikel vervangt artikel 8 van de Boswet 1922 met deze
verschillen, dat het oude artikel zich beperkte tot publiekrechtelijke lichamen en stichringen en verenigingen van algemeen
nut. Op grond van artikel 10 van de nieuwe Boswet kunnen
nu ook particulieren in beginsel van deze faciliteit genieten'
waarbij deze credietvedening niet meer is beperkt tot de woeste
gronden. Er zal echter geen renteloos crediet worden verleend
voor bebossing van die natuurterreinen, waarvan het behoud
om redenen van algemeen belang gewenst is. De voorwaarden
waaronder deze crediewerlening mogelijk is, zrin thans door de
Minister vastgesteld. De belangrijkste bepalingen hiervan zijn
als volgt:

binnen 40 jaar voor de bebossing met inlandse eik, beuJ< of es,
binnen 20 jaar voor de bebossing met populier of wilg.
Binnen deze gestelde termijnen, zaI het crediet onmiddellijk
opeisbaar zijn bij faillissement, ontbinding of vedies van rechtspersoonlijkheid, verlies van eigendom of zakelijk recht. Ook
zal de eigenaar tot terugbetaling verschuldigd zijn: indien de
gestelde voorschriften niet zijn nagekomen, de houtopstand
wordt verwaarloosd, gelicht, geveld of op andere wijze teniet
is gegaan.
Indien de eigenaar de grond geheel of gedeeltelijk wil vervreemden, is hij verplicht aan de Algemeen Directeur van het
Staatsbosbeheer hiervan kennis te geven. De Algemeen Directeur is bevoegd bij vervreemding toestemming te verlenen dat
de schuld door de verkrijger overgenomen wordt en de verkrijger in de plaatst treedt van de vervreemder.
Aanvragen tot het verkrijgen van een crediet voor bebossingen
zoals bovenbedoeld, kunnen worden ingediend bij de Hoofdingenieur-Directeur van het Staatsbosbeheer in de provincie
waarbinnen de te bebossen gronden zijn gelegen.

Minimunt-opperulakte: Voor wilg en populier t ha aaneengesloten, voor de andere houtsoorten 5 ha aaneengesloten op-

NATIONALE POPULIEREN COMMISSIE

RENTELOZE CREDIETEN VOOR BEBOSSING
Vao bet Staztsbofiebeer ontaingen taij het aolgenda bericht:

pervlakte.

Bij

uitbreiding van een bestaand bos, mag de oppervlakte

kleiner zijn (minimaal resp. 0,5 ha en t ha), met dien verstande
dat de totale oppervlakte van het bestaande bos in eigendom
van de aanvftgcr en van de nieuwe bebossing samen, minstens
t ha resp. 5 ha groot ziin.

bed'ragen' Het crediet bedraagt:
800,-/ha, voor bebossing met groveden, Oostenrijkse den of

De

J

Corsicaanse den,

f

1200,-/ha, voor bebossing met douglas, fijnspar, lariks of

sitkaspar,

2000,-/ha, voor bebossing met inlandse eik, beuk of es,
400,-/ha, voor bebossing met populier in wijd planwerband
(minimaal 160 stuks/ha),
f 800,-/ha, voor bebossing met populier in nauw plantverband
(minimaal 400 sruks/ha).

f
[

De teragbetalimg: De terugbetaling is als volgt bepaald:
binnen 35 jaar voor de bebossing met groveden, Oostenrijkse
den en Corsicaanse den,
binnen 30 jaat voor de bebossing met douglas, fijnspar, lariks

of sitka,

Als lid van deze Commissie is door de Minister benoemd: Ir. J.
L. F. Overbeek en wel als persoon, dus niet als vertegenwoordiger van een instelling, organisatie of het bedrijfsleven.
De \Terkgroepen met adviserende taak (zie Populier, november
1966, pag. 17) hebben de status van Ádviescommissie gekregen.
Daarnaast zíjn de volgende werkgroepen ingesteld:
Ten behoeve van de Ádviescommissie ,,Floutteelt":
Drie werkgroepen met respectievelijk als taak:

1. Bedrijfseconomische vraagstukken in de populiereteelt.
2. Bespreking van de populiererassen in de E.E.G.-landen.
3. Prognose van de rassenkeuze ten behoeve van de kwekers.
Ten behoeve van de Ádviescommissie,,ExploitatieenGebruik":
1. Onderzoek naar de juiste werkwijze voor het verkrijgen van
betrouwbare gegevens over het populierehoutgebruik.
2. Houttechnologie.
3 Ontwikkeling in gebruik en aÍzet van populierehout.

\Vij

hopen U regelmatig van de resultaten van de werkzaamheden van deze werkgroepen en van de activiteiten van de
Populieren Commissie in het algemeen op de hoogte te kunnen

stellen.

YAt0lt K0llE

Boomkweke{i bedrijven

[, S. van Riin de Bruyn - Uden 0l.Bt,)

FINLAND

Yolautomatische schilmachine
voor ALLE HOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

*

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren

in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.
Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14
Hoogstam, Halfstam, Sierkersen.

Importeur:

Handelsonderneming

TeleÍoon 04132-2581

A. G. POOL

Van Beethovenlaan 34 - Eindhoven - Tel. 04900-251?8

Flinke voorraden goed bekweekte 1-, 2- en 3-jarige
appel, peer, pruim, kers, morel, perzik enz.,
diverse onderstammen.
wil nodigen U gaarne uit, voor een bezoek aan onze

kwekeriien.

solo

Bos-

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

Í 845,-

Vraagt ons uitgebreid leveringsprogramma.

AA.PRODUKTEN
AA-produkten

.

.

rilr

Molenweg 18 - Oosterbeek
teleÍoon (08307) 3962
b.g.g. teleÍoon (08373) 2976

kwaliteitsproduklen!

Vraagt inlichtingen omtrent de vele mogelijkheden, zowel voor totaleals selectieve onkruidbestrijding met
AA-produkten

ffi

fr

P. YA]I DEII BERK & ZO]IE]I
Boomkwekerijen
ST. OEDENR,ODE

-

TELEFOON 04138-2331

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEI{
Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Ádtiezer en beplantingen k*nnen àoor ons geregeld. ttord.en

Onze toekomst: steeds meer
mensen, steeds minder
ruimte. I{oe houden wij ons
Iand b ewoonb a"a,r? Door de
ruimte beter te benuttert.
De Heidema,a"t
kanu
da,a,rbij helpen :"nappii

t
KONINKTIJKE NEDER,TANDSCHE HEIDE'NAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE

