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Ook deze keer is het eerste artikel gewijd aan een persoonlijk feit en wel het
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aftreden van Ir. F. \í. Burger als lid van de Nationale Populieren Commissie. De
heer Burger heeft zoveel belangrijk werk verricht in het kader van deze Commissiq
dat wij hieraan niet willen voorbijgaan.
De verdere inhoud is weer sterk gevarieerd en bevat artikelen van belang voor telers,
kwekers, landschapsarchitecten en anderen. Gaarne willen wij hier onze dank beruigen aan de auteurs die zo bereidwillig hun medewerking veileenden.
In verband met de acrualiteit van de verschillende bijdragen hebben deze voorrang
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vooral diegenen die reeds sinds vele jaren
aau Laar aktivireicen deelnemen, beseffen
dat met het vertrek van Ir. Burger uit de
NPC een van de laatste ,,werkets van het
ecrstc uut" de commissie heeft veriaten.
In onze laatste vergadering moesten wij,
doordat Ir. Burger de 7}-jaige leeftijd bereikte, afscheid nemen van een man die
vanaf het begin een groot aandeel in het
werk van de commissie heeft gehad.
Bij de oprichting van de Nationale PopuIierencommissie in 1948 werd de heer Ir.
F. n7. Burger benoemd tot secretaris van

Foto, Bosbouwproefstation

de NPC gediend tot 1962, het jaar waarin

In

hij zijn ambtelijke

deze functie heeft hij
loopbaan als hoofd van

de afdeling Zaad- en Plantsoenvoorziening van het Staatsbosbeheer door pensione-

ring beëindigde.

In deze periode heeft Ir. Burger onder leiding van de voorzitters Dr. J. A. van Steyn
(1948-194r, Prof. Dr. G. Houtzagers (1949-1957) en Dr. H. van Vloten (19571964) inhoud gegeven aan het werk van de commissie.Zowel nationale als internarionale aangelegenheden hadden zijn grote belangstelling. Verschillende congressen
en srudiereizen van de Internationale Populierencommissie van de FAO (\Tereld
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) heeft Ir. Burger bijgewoond. \Vij weten uit ervaring hoezeer men in het buitenland niet alleen vanwege
zijn kennis en interesse maar ook om zijn persoonlijkheid op Ir. Burger was gesteld.
In Nederland onderhield hij als secretaris goede kontakten met instellingen van
onderwijs en onderzoek, met de keuringsdienst NÁKB en met kwekersorganisaties
en populierehout-verwerkende industrieën. Ziin aandacht ging in het bijzonder uit
naar de teelt van populier en wilg, waarbij hij de veredeling van de populier en het
invoeren van nieuwe klonen in de praktijk wist te bevorderen. Bij de propaganda
voor de uitbreiding van de teelt wist Ir. Burger zowel de nomenclaruur als de technische en economische facetten op deskundige wijze onder de aandacht van betrokkenen te brengen.
Een bescheiden, steeds klaarstaande secretaris met een brede belangstelling gaf de
NPC ,,het fundament" waarop de commissie nadien kon voortbouwen. Uitvoerige
jaarverslagen en notulen en vele artikelen vetschenen van ziin hand en geven een
overzicht van de werkwijze van de commissie en de ontwikkeling van de populierenteelt.
Ook na 1962 bleef de band van de NPC met Ir. Burger voortbestaan. Immers, in
dat jaar werd hij als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging lid van de commissie. Zljn aandeel in het werk van de NPC mocht nog
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iaren vrucht afwerpen, totdat het bereiken van de 7}-jarige

leeftijd zijn afscheid van de NPC noodzaakte. In de

najaars-

vergadering 1967 werd hulde gebracht aan de heer Burger, die
gedurende bijkans 20 jaren zijn beste krachten aan de NPC
heeft gegeven. De leden van onze commissie hopen echter nog
lange tijd, zrj hetbij kontakten in ander verband, met Ir. Burger

lr. J. L. Guldemond en lr. K. R. Baron van Lynden

I

Bosbouwproelstation, resp. Sticlrlíng voot Bodemkartering
algemeen bekend dat de bodemgesteldheid een grote invloed heeft op de aanslag en groei van populieren. Op de droge
zandgronden treft men gewoonlijk geen of slechte populieren
aan, terwijl op rivier- en zeeklei en in beekdalen vele goede
opstanden en wegbeplantingen van deze houtsoort voorkomen.
Dit is een gevolg van de verschillen in geschiktheid van deze
gronden voor populierenteelt. Het is dus van belang vóór de
aanleg van een beplanting te bepalen met welke grond men te
maken heeft. In de praktijk blijkt echter dat men soms onvoldoende hiermede rekening houdt. Het komt nogal eens voor
dat vanuit een bestaand populierenareaal op geschikte grond de
teelt wordt uitgebreid op aangrenzende, maar veel minder geschikte gronden.
Hoe kan men beoordelen of een grond voor populierenteelt geschikt is? Een globale indruk van de geschiktheid geven het
bodemprofiel en de gtondwaterstand. Onder bodemprofiel verstaan we de samenstelling van de opeenvolgende lagen, die men
gewoonlijk binnen 1 meter van de bovengrond aantreft. Het
soort profiel is te bepalen aan de wand van een profielkuil of

Het is

door middel van grondboringen, uiteraatd op verschillende
plaatsen in het terrein. Men kan zo bepalen of men met zand,
klei of veen te maken heeft ofwel met overgangen hierrussen.
Bestaat het profiel bijvoorbecld uit zware of lichte klei, dan

\Y/inter aan de Maas.

P.'Serotina; langs ouerstroomde
en beuroren ueilanden

bij

Roermond.
Foto: H. Woers

over ontwikkelingen in populieren- en wilgenteelt te kunnen
wij zijn er zeker van dat zijn belangstelling voor

praten. \Vant

deze onderwerpen van blijvende aard is.

A. J. Grandjean
Voorzitter van de NPC.

De betekenis yan het grondonderzoek
voor de populierenteelt
mag men onder normale omstandigheden hierop een goede
groei van populier verwachten. Heeft men te doen met veen,
dan hangt de geschiktheid voor populierenteelt af van de soort
veen en eventuele kleibijmengingen. Is overwegend zand aanwezig, dan blijkt de geschiktheid vaak in sterke mate afhankelijk te zijn van de verschillende bodemlagen die in het profiel
voorkomen. Zo is een heideprofiel (humuspodzol) heel anders
opgebouwd dan een beekbezinkingsgrond (beekeerdgrond), hoewel beide uit zand bestaan. De eerste grond is geheel ongeschikt
voor populierenteelt, de weede wordt tot de goede populieren-

gronden gerekend. Het spreekt vanzelf dat er behalve de genoemde nog vele andere gronden voorkomen. Hierbij zijn er
waarvan de geschiktheid vaak minder gemakkelijk te beoordelen valt (overgangen tussen zand en klei en overgaÍrgen tussen droge zandgronden en beekbezinkingen).
Een factor, die in verband met het voorgaande echter zeer belangrijk is, is het grondwater. Om aan de hoge vochtbehoefte
van de populier te kunnen voldoen zal bij de meeste gronden
vochwoorziening vanuit het grondwater noodzakelijk zijn. Op
vele, in andere opzichten voor populierenteelt geschikte gronden (bijvoorbeeld klei- en beekbezinkingsgronden) heeft men
echter met te hoge grondwaterstanden te kampen. Dit betekent
een ernstige beperking van de mogelijkheden. Aangenomen
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wordt dat het grondwater gedurende de vegetatieperiode niet
hoger mag staan dan een halve meter onder het maaiveld.
Behalve onderzoek naar bodemprofiel en grondwaterstand
wordt veelal ook de chemische grondanalyse gebruikt om de
geschiktheid van de bodem te bepalen. Deze analyse geeft een
indruk van de aan:wezige hoeveelheid voedingsstoffen, waarvan
echter niet met zekerheid valt te zegger' of deze geheel voor de
boom ter beschikking komen. Men dient dus te bedenken dat
de resultaten van een chemische grondanalyse op zichzelf onvoldo:nde zijn om de geschiktheid van de grond voor de groei van
popuiieren aan te geven.
NTat de gehalten aan N, P en K in de bodem betreft, blijkt in
de praktijk gewoonlijk alleen de fosfaatbepaling een enigszins
betrouwbare maatstaf op te leveren. Voor populierenteelt wordt
een P-totarl van minstens 40 l) beschouwd als noodzakelijk
voor een goede groei. Van stikstof en kalium is uit een grondanalyse moeilijk te voorspellen of deze elementen voldoende
beschikbaar zijn voor de bomen. Men controleert dit vaak door
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naderhand aan eventuele gebreksverschijnselen in de populieren
vast te stellen of de opname van deze stofÍen voldoende is. Een
onontbeerlijk gegeven van de chemische analyse is echter de
pH (zuurgraad), die in hoge mate doorslaggevend is voor het
succes van een populierenteelt. Gronden met een pH lager dan
4,0 zijn doorgaans ongeschikt voor populier.2)
De geschiktheid van een grond voor populierenteelt is voor een
deel uit een aantal beuekkelijk gemakkelijk waarneembare bodemkenmerken door de teler zrlf af te leiden (grondwatersrand,

sommige bodemprofielen). Voor een deel echter zal men een
beroep moeten doen op voorlichtingsinstanties. Dit zijn voornamelijk de regionale deskundigen van het Staatsbosbeheer of
de Koninklijke Nededandsche Heidemaatschappij en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek re Oosterbeek.

t) (mg P2O5 per 100 gram grond).
bepaald in KCl. Indien bepaald in water (pH HzO) is dit

2) pH
ca. 1,0.

Erploitatie-overzicht van populierenbeplantingent)

Houlves{er Ver. Holl, LucilersÍabrieken

Voor de in dit artikel aan de orde komende exploitatieberekeningen is uitgegaan van een viertal systemen van populierenteelq vermeld in tabel 1.
Bij het opstellen van deze schema's is gebruik gemaakt van
exakte gegevens uit een populieren-bosbezit van -l- 200 ha op
beekbezinkingsgrond, aangevuld met praktijkervaringen en ro--komstvetwachtingen. Hierbij willen wij opmerken dat uitgegaan is van een zeer intensieve populierenteelt, zoals uit tabel 1
blijkt. Het gevolg van deze intensieve methodiek is ook dat de
opbrengsten goed zijn.
De schema's hebben betrekking op vier plantafstanden:
L. 4 x 4 m : 625 stanznzen per lsa:
l2e iary dunning; 3I2 st., omtrek op 130 cm hoogte plm.
)0 cm, inhoud per boom plrn.0.35 m3; totaal +- 110 mg
à I 25,- op stam;
18e jaar dunning; I44 st., ommek op 130 cm hoogre plm.
126 cm, inhoud plm. 1 ms per boom; totaal -+ 144 mg
à ï 55,- op stam;
25e iaar eindkap; 169 st., omtrek op 130 cm hoogte plm.
150 cm, inhoud per boom plrn. 1.65 me; totaal -+ 275 ms
à Í 60,- op stam.
2. 5 x 5 m : 400 stamnz.en per ha:
l7e iaat eindkap; 400 st., omtrek op 1.30 m hoogte plm.
!20 cm, inhoud per boom plrn. 0.84 m3; totaal L 325 mg

3.

à f 40,- op stam.
6 x 6 m : 278 stmnnzen per ha:
20e jaat eindkap; 278 st., omtrek op 1.30 m hoogte plm.
I40 cm, inhoud per boom phn. 1.3 m3; totaal -L 36T m3

moeten voot elk ander bosbezit opnieuw worden vastgesteld.
SZat betreft de rentevoet nog het volgende: Rekening moet
worden gehouden met her feit dat de bosopbrengsr vrijgesteld
is van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit betekent dat
een rentevedies van 5 7o geen reëel uitgangspunt is. Dit percentage kan aanzienlijk veel lager worden gesteld. Daarom is
behalve met de vaak gehanteerde rentevoet van 5 %o ook met
een rentevoet van 3 7o gerekend.
Een moeilijkheid vormt de waarde van de grond. Als men deze
stelt op -+ I 7.000,- per ha, dan zou men een bepaald percentage hiervan als kosten kunnen rekenen. Men zou dan echrer
ook de nettowaardestijging van de grond aan de opbrengstenkant tot uiting moeten laten komen.
De onkruidbestrijding bestaat hoofdzakelijk uit het behandelen
met chemische middelen. (Voor een chemische onkruidbestrijding is het echter gewenst, dat men zich deskundig laat voorlichten aangaatde de te gebruiken middelen, hoeveelheden en
tijdstip van aanwending.) De bedragen voor onkruidbestrijding
zijn niet laag te noemen, maar houden verband met de sterke
groei van grassen en andere onkruiden en opslag van vulhout.
In het schema van tabel 1 komen nogal veel onkosten voor
sloten en gteppels voor - aangenomen werd dat de percelen op
dammen liggen. De kosten voor het schoonmaken van sloren
en greppels zijn voor elk bosbezit variabel.

Als bemesting wordt aangenomen:
jaar, per boom 300 gram korrelmengin het le, 2e en
- meststof met een 3e
hoog kali-gehalte;
in het 5e en 7e iaat, 500 gram korrelmengmeststof per

- boom;
I 60,- op stzrm.
4. 7 x 8 m - 180 stdrm?.en per ha:
in het 9e, l2e,15e en l8e jaar 800 gram stikstof;
23e jaat eindkap; 180 st., omtrek op 1.30 m hoogte plm. - in het 2le en 23e jaar 500 gram stikstof. De stikstof wordt
160 cm, inhoud per boom plm. 2 m3; totaal i 360 mB - gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter.
à I 60,- op stam.
De hoeveelheid bemesting die moet worden gegeven is echter
à

In

de tabellen 2, 5,

4 en 5 is met l0 /6

produktieverlies ge-

rekend i.v.m. het tijdens de omloop uitvallen van bomen, etc.
Er is in de tabellen 2 t/m 5, die gebaseerd zijn op tabel 1, gerekend met samengestelde interest over het geïnvesteerde kapitaal uitgaand van een rentevoet van 3 /o en van 5 Vo. De vaste
kosten en belastingen zijn op de werkelijkheid gebaseerd, doch

weer afhankelijk van de vruchtbaarheid van de grond. Het kaligehalte van de grond speelt in de bereffende beplantingen een
belangrijke rol. Ook andere elementen kunnen voor een goede
groei van belang zijn. De teeltmethoden, kosten en opbrengsten
kunnen op nog andete wijze worden benaderd, doch geven in
hun totaliteit een beeld van de verhouding russen plantafstand,
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omloop, behandeling van de beplanting en bedrijfsresultaat.
Dir overzicht van een populierenbos-exploitatie moet dus niet
gezien worden als een recept voor een onder alle omstandigheden juiste aanplant, maar wil slechts een idee geven van wat
onder bepaalde omstandigheden bereikt kan worden.
In tabel 6 volgt een overzicht van de saldi, exclusief een eventueel te berekenen grondwaarde (in dit verband verwijzen wij
naar wat in het begin van dit artikel hierover is gezegd).

De plantafstanden van 4 x 4 m en 6 x 6 m geven in bovenstaande opzet

het gunstigste financiële resultaat, hoewel

gelijk aangelegde beplanting onder andere omstandigheden

een
Íra-

tuurlijk een ander beeld kan geven. Een plantafstand van bv.
51lz x 5rlz m of 5 x 6 m zou ook acceptabel zijn, doch het
hangt er van af wanneer men wil vellen. Bii een omloop van
20 iaat zaI een plantafstand van 51lz x 5rlz m in de meeste
gevallen te dicht zijn en zal de aanwas eerder teruglopen.

Tabei 1. Kosren van jaar tot jaar van populierenbeplantingen met verschillende plantafstand.
Uitgaven in guldens bii plantafstand

Kostenfaktor

Jaar

Kostenfaktor

Jaar

4x4m 5x5m 6x6m 7x8m

4x4m 5x5m 6x6m 7x8m
1

Grondbewerking en opmaken
van sloten en greppels
Aankoop plantsoen en planten
Bemesting en bijwetk
Vaste lasten en belastingen

13

400
380
120

400
240

400

400

t67

108

t20

i5

30

82

82

82

Totaal 982

2

200 200
70 t0
82 82

Onkruidbestrijding
Bemesting
Vaste lasten

Totaal )t2

3

Onkruidbestrijding
Bemesting
Vaste lasten

5

)O7

150
110
82

6

Vaste lasten

a

Snoeien

210

Bemesting
Onkruidbestri jding
Vaste lasten

110
100
82

82

Snoeien
Vaste lasten

Bemesting
Vaste lasten

82

100
82

16
100
82

82

218

2r8

sloten

150

1t0

75
82

t5

40

82

82

2i7

2Bl

l5

Bemesting
Vaste lasten

82

82

82

172

12

)49
82

294

t20

80

,7

82

82

a,

4>
82

It9

127

162

300

300

lt7

82

82
200

82

16

Vaste lasten

1?

Opkronen, waterschot
Onderhoud sloten
Vaste

82

82
afstoten

lasten

Bemesting
Vaste lasten

rJ9

300
90

82

82

521

2l

1t0

82

82

232

232

70
57
82

4t

209
82

4>
B2

172

82

70
50
82

45
50
82

202

177

82

82

50
82

17
B2

132

rt9

4t
82

t27

82

82

82

82

B2

277

níaterschotafstoten

t0

Vaste lasten

82

82

82

Totaal lJ2

82

82

Bemesting
S7aterschot afstoten
Vaste lasten

50

Onderhoud sloten

Bemesting
'$Taterschot afstoten
Vaste lasten

4t
4>

82

82

1)2

172

50

Totaal

472

1t0

4>

Vaste lasten

23

82
82

172

150

Totaal

,,

82

221

Onkruidbestriiding
\Taterschot afstoten

Totaal

82

82

90
82

t0
82

Totaal

20

82

82

B5

Totaal 217

19

82

ri9

t0

a1

a)

1)2

1j2
4)

t0

4t

82

82

Totaal lj2

172

82

82

24

Vaste lasten

at

82

282

82

82

25

Vaste lasten

82

82

82

57
82

4>
82

li9

127

82

70

Totaal 1r2

70
82

Totaal 152

18

8'

\íaterschot afstoten

Vaste lasten

Itl
82

82

150
82

Totaal 2j2

272

a?

Totaa-| 82
t2

t6

40

82

Onkruidbestrijding

)12

100
82

Snoeien

Vaste lasten

jll

t5

TotaaI t39
1l

14

JO

100
82

Totaal 202
onderhoud greppels en

i12

75

Totaal t42

ot

Totaal 239

80

Totaal )42

Onkruidbestrijding,

)17

82

82

Onkruidbestri jding
Bemesting
Vaste lasten

10

30
82

35
82

Snoeien

Bemesting
Vaste lasten

Jt
82

50
82

i00

I

200

70
82

Onkruidbestri jding
Vaste lasten

Vaste iasten

200

200

J12

r57

waterschot afstoten
Vaste lasten

Vaste lasten

200

125

8

620

200

Snoeien

Totaal

jj2

684

Opktonen en

9)

200

Totaal 352

4

842

Uitgaven in guldens bij plantafstand

82
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Tabel

2.

Exploitatiebegroting voor een populierenopstand met plantafstand

Kosten

Kosten
zonder
rente

(Í)
Grondbewerking, opmaken
van sloten en greppels
Plantsoen en planten

400
380

Bemesting

840

Kosten, incl, rente, aan het
eind van de omloop (l)

Íentevoet
)7o
838
796

r.354
1.287

2.103

1.300

2.262

J.286

874

Vaste lasten

2.050

r.386
2.99r

3.9r3

1.844

9.7

Tabel

3.

1.894

9r7

677

881

8J3

Onkruidbestriiding,
onderhoud sloten en greppels
Snoei, afstoten van waterlot

400
280

6i3
JO'

4j2

r.J94

r.785

2.1t9

1.Í64

4.tt6

5.7 52

Vaste lasten

Totaal

550

400

122

1.061

167

44j

)02

Bemesting

699

443
826

I.250

r.904

2.t25

586
r.640

2.20j

2.7

4.486

6.63r

8.538

Onkruidbestriiding,
onderhoud sloten en greppels
Snoei, afstoten van waterlot
Vaste lasten

Totaal

4.668

8.770

10.032

14.850

14.810

14.8r0

24.45,

27.253

29.510

Saldo per hana25 jaar (eindkap):

bij

3 7o Í

17.t29

bijS%Í15.711
x

totaal
totaal

Í 481 per

jaar

f 329 per iaar

5 m, gerekend bij een omloop van 17 jaar

Tweede dunning
Eindkap

12.060

Totaal 12.060
Saldo per ha na 1?

12.060

12.060

12.060

12.060

jaar (eindkap)
bij 3 %
bii , %

Í 7.144 totaal :
Í 6.J08 ÍoïaaI :

347 per yaar
244 per jaar

801

972

t\

Eerste dunning
Tweede dunning
Eindkap

19.490
Totaal 19.490

19.490
19.490

L9.490
19.490

Saltlo per ha na 20 jaar (eindkap):

tijS%f12.859
bijS%í10.952

479 per jaar
337 per jaar

totaal
totaal

Exploitatiebegroting voor een populierenopstand met plantafstand 7 x 8 m, gerekend bij een omloop van 25 jaar.

Grondbewerking, opmaken

r.)54

440

838
226
689

t.450

2.447

513
2.010

110

1.497
877

2.99r

3.9rj

4.916

7.901

10.95t

van sloten en greppels

400

Plantsoen en planten
Bemesting
Onkruidbestri jding,
onderhoud sloten en greppels
Snoei, afstoten van waterlot

108

Vaste lasten

Totaal
Tabel

7.r)0

Exploitatiebegroting voor een populierenopstand met plantafstand 6 x 6 m, gerekend bij een omloop van 20 jaar

Grondbewerking, opmaken
van sloten en greppels
Plantsoen en planten

5.

).o))

2.475

Totaal

596

Eerste dunning

66r
i97

Bemesting

Tabel

Eetste dunning
Tweede dunning
Eindkap

t3.837

400
240
45o

4.

Opbreng- Opbrengsten, incl. rente, aan
sten zonder het eind van de omloop (l)
Íente
fentevoet lentevoet
(f)
37o

Exploitatiebegroting voor een populierenopstand met plantafstand 5

Grondbewerking, opmaken
van sloten en greppels
Piantsoen en planten

Tabel

Opbrengsten

%

5

L45r

24

m, gerekend bii een omloop vatr21 jaar.

rentevoet

Onkruidbestrijding,
onderhoud sloten en greppels
Snoei, afstoten van waterlot

Totaal

4x4

6. Vergelijking

Plantafstand
(m)

4x4
5x5
6x6
7x8

366

948

van saldi bij verschillende plantafstand.
Omloop
(iaren)

Saldo (e-xcl. grondrente)

3%

t%

48r

1?O

t7

347

244

20

479

25

25

1)

j16

3ir
L71

1) 2 dunningen.
Voor het verkrijgen van het aangegeven aantal m3 per ha bij
een omtrek-aanwas van 7.5 - 6 cm per jaar per boom gedurende een groeiperiode vatt 20 à 25 jaar is uitgegaan van goed
groeiende populiereklonen, bv. 'Gelrica', 'Robusta', 'I 2I4',
'Dotskamp' en balsempopulieren. Bij P. 'Marilandica' zal de
genoemde jaadijkse aanwas

Eerste dunning
Tweede dunning
Eindkap

niet gehaald kunnen worden. De
m3-prijs op stam is gebaseerd op de huidige houtprijzen voor

Totaal

19.440

19.440

19.440

19.440

19.440

19.440

Saldo per ha na 25 jaar (einilkap):
bii
bij

)% Í11.5i9 totaal
5% Í 8.485 totaal

Í 3r6

f 177

peÍ la t
pet iaar

goed onderhouden stammen. Hoe de verschillende prijzen zich
in de toekomst zullen verhouden is nu uiteraard niet te zeggen.
Bij de beoordeling van de saldi moet men er rekening mee houden dat bij openstelling van een groter populierenbos (groter
dan 10 ha) een subsidie kan worden verkregen van maximaal

I 50,- per ha.

in de toekomsr
stijgen maar ook wel dalen want de techniek en ook de teeltinzichten in de bosbouw gaarL vooruit. Betere arbeidsmethden,
betere gereedschappen, nieuwe meststoffen, ziekteresistente en
nog sneller groeiende rassen en nieuwe vindingen kunnen de
populierenteelt al veel aantrekkelijker maken. Ook nieuwe afzetmogelijkheden van het hout zullen in de toekomst waarschijnlijk gevonden worden. Laten de cijfers U nier overenthousiast
maken, doch ook niet ontmoedigen - het zijn slechts voorbeelden om met Uw eigen gegevens te vergelijken.
NTat de exploitatiekosten betreft, deze kunnen

1) De heren Ir. Van der Meiden (Stichting Industrie-Hout) en Ir.
Mooy (afd. Bosbedri jfsleer, Landbouwhogeschool) vef leenden medewerking bij de berekeningen.
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lnsektenaantastingen yan populier en witE

in 1967

t)

Itbon

De

insektesoorten die door de leden van onze \Taarnemersorganisatie in 7967 als schadelijk zijn opgegeven, verschillen
weinig van die in 1966, zoals hieronder zal blijken. Enerzijds is
dit begrijpelijk omdat slechts een klein deel van onze waarnemers geinteresseerd is in de populieren- en wilgencultuur.
Anderzijds is het juist voor de telers van wilg en populier van
belang om over een zo uitgebreid mogelijke jaarlijkse documentatie te beschikken van de porenrieel in ons land voorkomende
schadelijke soorten en te weren op welke plaatsen zij schadetijk
zijn opgetreden. Het is hierom nood.zakelijk d.at utij speciaal op
d.e lezerc aan d,it tijdschrift een berceï d,oen onz in bet aeraolg,
zod,ra aanraslingen uan enige betekenis utord,en udargenonzen,
ons hieraan in kennis íe srellen. Toezending van het aantasringsbeeld, onder bijvoeging van de beschadiger, is meestal voldoende om het insekt te identificeren. Adviezen, beuekking hebbende op insektenaantasringen, zijn door inschakeling van ons
Instituut ook mogelijk. 2)
Voor het geslacht Popalws zijn de volgende aantastingen in het
aÍgelopen seizoen waargenomen. De satijnvlinder (Leuconu
salich L.) heeft plaatselijk weer kaalvreterij veroorzaakt. Voor
het eerst sinds 1962 werden populieren in bosverband weer in
belangrijke mate aangetast. Dit vond plaats in de nog niet eerder aangetaste opstand bij Roggebotsluis in Oostelijk Flevoland.
In dit populierengebied hadden zich kleine en grotere haarden
gevormd waar de bomen kaalgevreten werden. Eind juli heeft
men er een bestrijding met Árkotine (: DDT) roegepast, maar

kennelijk met weinig effect, aangezien

in

schorsspleten thans

grote aantallen jonge overwinterde rupsjes zljn aangeuoÍfen.
Effectiever zou m.i. zijn het bestrijdingstijdstip in het voorjaar
(ca. 10 mei) te kiezen, omdar dan het jonge blad zich vormt,
de rupsjes te voorschijn komen en de gehele boom nog roegan-

kelijk is voor het middel. Vij willen niet nalaten hierbij uitdrukkelijk te vermelden dat wij genoemde bestrijdingswijze (de
combinatie vliegruig-DDT) afkeuren wegens een ongerwijfeld
verstoren van de zich ontwikkelende levensgemeenschappen in
de bossen. - In wegbeplantingen is kaalvreterij waargenomen
bij Scheemda,'s-Ffertogenbosch, Zaltbommel, N7oensdrecht en

Perkpolder. Van afnemende betekenis waren de aanrastingen
bij Elst, Moerdijk en Linne. Een nieuwe aantasring van vrij
ernstige aard is gemeld op Overflakkee, mer name tussen Sommelsdijk en Dirksland.

De grote populiereboktor

(Saperd.a carcharias

L.) was in

het

oostelijk deel van Noord-Brabant in de wegbeplantingen plaatselijk schadelijk, in het bijzonder bij Cuyk. Hier heeft men de
zwa tst aangetaste populieren geveld om verspreiding uit deze
haard te beperken. Van betekenis waren voorts de aantastingen
in jonge populierenopstanden bij Hummelo en in de wegbeplantingen bij Scheemda en bij Deurne, Asren en Voordeldonk.

De wilgehaan

(Pbyllod.ecza sp.) heeft de populieren langs de
rijksweg Arnhem-Nijmegen bij Ressen vrij ernstig bevreten.

1) Verschijnt tevens als Itbon-overdruk t. E 222.
2) Itbon, Kemperbergerweg 11, Arnhem, tel. 083O0-2j748.
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de utilgencultuur ondervond vooral de plantsoendienst van

Den Haag schade door insekten en spintmijten. In Salix purpurea'Gracilil veroorzaakte het wilgehaantje $ kaalvreterij, en
bovendien ontstond er sterfte aan de mijguiteinden door de

De dromedarisluis (Tuberohchnus salignus Gm.) werd in vrij
grote aantallen op stammetjes te Alkmaar waargenomen.

\Taterwilgen (Salix caprea L.) in de omgeving van De Peel
zijn ernscig ontbiaderd door een bladkevertje, dat nauw aan het
heidehaantje verwant is, nl. Lochmaea capreae L., en dat ook

Bij d.e foto's:
De schade die de larven van de grote populiereboktor in de
stammen van populier aanricht, mag als genoegzaam bekend
worden verondersteld. Zeer weinig bekend daarenregen is de
aantasting door de kever in de kroon tijdens zijn rijpings- en
fegenefatievreterij (in augustus en september). Foto 1 geefr de
in de bladeren gevreten gaten met de typisch gekartelde randen
weet. In foto 2 vreet de kever pleksgewijs de bast van l-jarige

jonge berkenopslag of -beplanting kaalvreet.

twijgen af, terwijl foto's 3 en 4 het resultaat daarvan ronen.

gallen die de wilgetwijggalmug (Rhabd.ophaga rumicola F.:|bs.)
vormde. Beplantingen van S, phylicilolia werden evenals in

1p66 ernstig aangetast door de wilgespintmijt (Schizotetranycb

us

s c

bizop tr.s Zacher).
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ABONNEMENTEN
Heefc U het abonnementsgeld voor 1968
reeds voldaan?

Í 3,-

op giro nr.

Il729l5

t.n.v. ,,Stichting Populier"
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1 jaar garantie op motor
lmp. voor Nederland:
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Het gebruik van de populieren in de stad

Hoold Aldeling Beplantingen Diens{ Publieke Werken, Amslerdam

Bij het planten van houtsoorten

in de stad speelt in

de meeste

gevallen de houtproduktie geen
enkele rol. Andere factoren, zoals esthetische waarde, het bestand zijn tegen schadelijke invloedenvan verkeer en techniek
en in de laatste tijd vooral het
zo snel mogelijk verkrijgen van
effect, bepalen in hoofdzaak de
keuze van de boomsoort.

I7elke rol speelt de Canadese
populier thans in de stedelijke
beplanting?

Als belangrijkste voordeel

van

de populier kan hier zijn snelle
groei worden vermeld. Andere
eigenschappen, zoals sierlijkheid, weinig gevoeligheid voor
wind, zijn weliswaar belangrijke
factoren, maat deze eigenschappen bezitten andere soorten ook
wel.

Bij de vaak zeer snelle ontwikkeling van stadsuitbreidingen

Barg.Roëllstraat.

wordt, vooral in het westen van
het land, de behoefte aan een spoedig ,,sprekende" boombeplanting duidelijk gevoeld. Met de populier kan in betrekkelijk
korte djd een straat een ,,volwassen" karakter krijgen.
De afstand, waarop wordt geplant, is afhankelijk van het effect,
dat men wil bereiken. Voor de 'Robusta' varieert deze afstand
van 8 tot 15 meter, terwijl een laanbeplanting, die bestaat uit
meer rijen evenwijdig aan de weg, in 3-hoeksverband op 8
meter, al dan niet aangevuld met een onderbeplanting, jaren
kan blijven staan.

Het effect, dat met de populier kan worden bereikt, valt in het
algemeen bijzonder in de smaak bij het publiek. Men is blij op
snelle wijze hoog opgaand groen in zijn woonwijk te krijgen.
In plantsoenen en parken kan de populier ook een belangrijke
rol spelen. Ligt het in de bedoeling de populier als solitair aan
te planten, dan valt hier weinig bijzonders over re zeggen.Yaak
echter wordt hij gebruikt als ,,wijker" in een beplanting, waarbij
de keuze van de houtsoorten, die uiteindelijk het karakter van
de groenaanleg moeten bepalen, op andere houtsoorten dan de
populier is gevallen.

Om toch snel direct effect te
kunnen bereiken en bovendien

de vaak veel

windgevoeliger

houtsoorten, waarop de keuze is
gevallen, het opgroeien re ver-

gemakkelijken,

is het hierbij

russenplanten van populieren
een belangrijk hulpmiddel.
Bij dit systeem is het wel dringend aan te bevelen zowel be-

stuurlijke autoriteiten als pers
van tevoren mede te delen, dat

bij toepassing van dit laatste

plantsysteem een vroegtijdige
kap van de populieren noodzakelijk is.

In Amsterdam is

als populieresoort het meest de 'Robusta' ge-

bruikt. Andere populieren worden op het ogenblik aangeplant

Amstelparh.

Popalieren als,pijàers"

10

o.a. om bij het eventueel optreden van ziekten het risico van
verspreiden te beperken.
Het hierbij gevoegde fotomateriaal maakt duidelijk op welk
een sneile wijze efÍect kan worden bereikt met het aanplanten
van Canadese populieren.
Het gebruik van Populus canescens, tremula en alba-variëteiten vindt in veel minder grote omvang plaats, maar de effecten,

die men met deze soorten kan bereiken, vooral als solitairbomen, zijn zeer belangrijk.
Het is misschien intetessant te vermelden, dat in Amsterdam
op 1 januari 1967 125.000 bomen in rond 150 soorten en
variëteiten langs straten en in openbare parken en plantsoenen
geregistreerd stonden. Het Amsterdamse Bos valt buiten deze
beschouwing. Van deze 125.000 bomen zijn ongeveer 21.000
iepen en thans ook 21.000 populieren. Overige houtsoorten, die

in grote getale werden

aangeplant, zijn de linde (19.000), es
(i3.000), plataan (7400), wilg (8000), eik (7000) en esdoorn

(rooo).
Foto's: Dienst Publieke W'erken.

Gooiseuteg

H. A. van lersel
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Gedachten van een boomkweker oyer de teelt van populiereplantsoen

Boomkweker

Doordat de vermeerdering van de populier zo eenvoudig

is,

werd deze boomsoort vroeger, door iedereen die regelmatig
plantte, zelf gekweekt.
Diverse boseigenaren en landbouwers hadden hun eigen kwekerijtje waarin werd gekweekt voor eigen behoefte. Bovendien
waren er in enkele streken van het land nog bedrijven die als
bijverdienste populieren kweekten voor de handel. Vooral deze
laatste groep trof men voornamelijk aan in de omgeving van
Liempde en Opheusden.
In vroegere jaren had iedere streek zijn eigen ras. Dit ras was
voornamelijk verkregen door eigen selectie en ervaring. Men
nam eenvoudig steeds van de best groeiende bomen stekhout en
vermeerderde hiervan.
Enkele streekrassen zijn ons allen goed bekend.
Baakse of Hengelose populier ('Gelrica')
('Marilandica')
Brabantse Stander
('Serotina')
Limburgse Zwarte
('Brabandca')
Heeswijkse'STitte
Er stond op vele van deze kwekerijtjes een mengelmoes van rassen, daar men niet overal even attent was bij het stek snijden.
Moerstoven kende men praktisch niet. Men haalde het stekhout
uit de af te leveren bomen. Het is begrijpelijk dat bij een dergelijke manier van werken een kleine fout zeer snel grote ge-

volgen had.
Door de betere verkeersverbindingen werd ook de invoer en
beproeving van andere klonen in de hand gewerkt, o.a. van de
'Heidemij'. Toen men plaatselijk nog slechts één ras kende en
voortkweektg was het gevaar van vermenging van rassen klein,
maar doordat men nu verschillende rassen in de kwekerij had
staan, werd dit gevaar op veel plaatsen groter.
Op enkele bezittingen is in oudere beplantingen deze vermenging van klonen wel terug te vinden.
Er wordt wel eens beweerd dat de massale verspreiding van de
Heeswijkse \7itte ('Brabantica'), welke afkomstig zou zijn uit
Heeswijk (N.8.), één van de voornaamste redenen is geweest
om tot selectie van populieren over te gaar.
Vanwege zijn geweldige jeugdgroei is dit ras zeer snel buiten
Heeswijk verspreid. Dit was echtet een grove misgreep, daar
het zeer gevoelig voor kanker bleek te zijn, en op iedere groeiplaats in Nededand na een aantal jaren zwaat door deze ziekte
werd aangetast.

Misschien zou het wel interessant zijn om na te g^ tt of dit ras
inderdaad, zoals Prof. Houtzagets meendg in Heeswijk is ontstaan. Volgens een andere lezing zou dit ras door de familie
Van der Bogaerde van het Kasteel Heeswijk zijn geïmpomeerd.
Persoonlijk hecht ik meer waarde aan deze laatste mogelijkheid.
De'Brabantica' ueft men namelijk in Zuid-Duitsland (Beieren)
ook aan. Hij is daar evenzeer ingeburgerd als vroeger in Brabant de 'Marilandica' en krijgt er geen kanker.
In de jaren rond 1930 is op initiatief van de Nededandsche
Heidemaatschappij (Prof. Houtzagers en de heer Teerink) begonnen met de selectie van de toen bestaande populiererassen.
Io 1938 was de Heidemaatschappij op het proefveld te Laag
Keppel zo ver gevorderd dat tot uitgifte van geselecteerd materiaal kon worden overgegaan.
Met medewerking van de regionale N.A.K.B.-afdelingen, die
toen reeds werkzaam waren op het gebied van vruchtbomen,
werd gekeurd uitgangsmateriaal aar. de kwekers beschikbaar gesteld. Plantsoen, afkomstig van dit materiaal, werd later geplombeerd afgeleverd.
Het geheel gebeurde toen nog op vrijwillige basis.

In juli

1943

werd de landelijke N.A.K.B. opgericht, met de wettelijke verordening dat door de aangesloten kwekers slechts geplombeerd
materiaal van erkende cultivars verhandeld mocht worden.

Door deze maatregel werd een groot aantal populierenkwekers
voor de keus gesteld om àf met nieuw uitgangsmateriaal te be-

ginnen àf te stoppen. Vooral van de kleinere kwekers die het
kweken niet als hoofdberoep uitoefenden ziin er toen al verschillende uitgeschakeld. In de eerste na-oorlogse jaren kwam
men hier en daar nog wel eens een oudere liefhebber tegen, die
nog steeds zijn eigen ras kweekte en dit in kleine kring aan de
man probeerde te brengen. Door verbeterde inzichten van de
afnemers enezijds en konuolemaatregelen van regeringszijde
anderzijds, is deze generatie kwekers wel volledig ,,uitgestorven".

In

1943 had zich ook een grote groep bij de N.A.K.B. aangemeld die de teelt van populiereplantsoen combineerde met
andere vormen van grondgebruik (landbouw, veeteelt en tuinbouw).
In de laatste 10 jaren heeft zich echter ook hierin een grote
wijziging voorgedaan en zijn voornamelijk de kleinere bedrijven van de markt verdwenen.

11

Dit had verschillende

oorzaken:

a.

Vooral de bedrijven die kleinere aantallen kweekten, konden

b.

Door het grote houmekort en de interessante houtprijzen
werd er veel geplant en kwam er een groep kopers op de

niet op tijd mechaniseren.
markt die grote aantallen van één bepaald ras en een goede
kwaliteit vroeg. Ook dit konden de kleinere bedrijven niet
aanbieden; zij gingen dus steeds meer fungeren als toe-

leveranciers voor de grotere bedrijven, wat hun economische
positie zeer verzwakte.
Het is interessant om eens dieper in te gaan op de economische
problemen rond het kweken van populiereplantsoen.
Voor verschillende boomkwekers is dit de laatste jaren een zorgenkind geworden.
Dit heeft diverse oorzaken:
a. De vermeerdering is erg gemakkelijk. Dit heeft tot gevolg
dat in jaren met betere financiële uitkomsten er altijd weer
een groep kwekers is, die zonder enig inzicht in de marktverhoudingen onverantwoord grote aantallen aankweken.
Het resultaat was, dat binnen enkele jaren een grote overproduktie ontstond.

b.

De populier is door zijn goede groei op de kwekerij zeer
is op latere leeftijd in de zwaardere
snel leverbaa\ m

maten niet meer te^rverkopen.
Een oud boomkwekersspreekwoord luidt: ,,Het is hout of goud".
Als men ziet dat in bepaalde jaren van enkele rassen rcnd 70 7o
van het aantal gekweekte planten geplombeerd (verkocht) is,
dan is er op verschillende bedrijven teveel voor het hout
(brandstapel) gekweekt.
Begrijpelijk dat veel kwekers bij gebrek aan inkomend ,,goud"

jarig plantsoen blijven bestaan. In hoeverre deze vraag verder
zal aÍnemen is nu nog moeilijk te zeggen, omdat dat van vele
factoren afhankelijk is.
De gegevens van de laatste jaren, vermeld in de jaaroverzichteo,
van de N.A.K.B., bevestigen bovenstaande opmerkingen.
Land'elijke gegeaew oaer ltet aantal geplombeerd.e popalieren:

éénjarie
1960/'6r

91.000
116.000
112.000

r96t/'62
1962/',63

1963/'64

r43.000
42.000
64.000
64.000

1964/',61
1965 /'66

1966/'67

Seizoen

Aantal planten in
de veldkeuring

de
'Gelrica'
'ZeeIanà'
'Robusta'

'Heidemii'
'Regenerata'

'Serotina'

'Marilandica'

't

in
veldkeuring

Aantal bomen

214'

'HarÍf'

40
44
20
30

)8

7o

Aantal

van het

van het

totaal

verkochte
planten

104.000

22

47.000

23

518.000

3'

88.000

42

232.000
94.000

I7

l7

18.000
103.000
53.000
9.000

4

36.000
9.000
8.000
8.000
7.000
4.000
1.000
1.000

'Lóns'
'Champagne'

Áantal gewaatmerkte planten

28
37

198.000
170.000
184.000
169.000
L46.000
105.000

tages van de verschillende rassen gekeurd en verkocht:
Ras

Gegeaeu ouer Limburg:

224.000

In het seizoeí 1965/'66 zijn de volgende aantallen en p€rcen-

Het bleek ons dat het erg moeilijk is om vanaf l)43 gegevens
over de aantallen geplombeerde populieren te verkrijgen, de
Door de medewerking die wij hebben mogen ondervinden van
de heer Van Zweeden, technisch leider van de N.A.K.B. voor
Limburg en Noord-Brabant, zijn wij in het bezit van de gegevens van Limburg vanaf 1943:

éénjarige planten van
het totale aantal

verschillende rassen overeenkomen met de prognose.

erg huiverig tegenover het kweken van populieren zijn gaan

N.A.K.B. in Den Haag beschikt hierover jammer genoeg niet

meerjarig

De laatste jaren is door Staatsbosbeheer en Kon. Ned. Heidemij
ten gerieve van de boomkwekers een plantprognose opgesteld.
Daar dit systeem nog maar enkele jaren oud is en er slechts
over het seizoen 1965/'66 vergelijkbare gegevens beschikbaar
waren, is er nog weinig van te zeggefi. Een vergelijking per
gebied russen prognose en werkelijk geplante aantallen, alleen
door Staatsbosbeheer en Kon. Ned. Heidemij na te gaafi, zolo
kunnen aanwijzen of de werkelijk geplante percentages van de

staan.

meer.

/o

Aantal olanten

Seizoen

Percentage gewaaÍmerkte planten

7

8

4
1

1t.000

2

11.000

1

%

totaal

4
4
4

)
2

1
1

De prognose voor het beueffende seizoen was als volgt:
45/46
50/51
55/16

60/6r
/66
66/67
65

22.600
99.300
271.100
349.000

5.000

25

23.000

)4

73.9r0

zo

46.400

r3

26t.000

19.000

182.000

24.600

Groeigebied

7

r)

in /o van totaal
Gelr. Heid. Rob./7nel. Ser. Maril. F.ee. I2I4 HarfÍ
Te adviseren cultivars

Kutgebi.ed
S.B.B.

blijkt duidelijk, dat er in het algemeen in de
jaren rond 1960 te veel populieren zijn gekweekt. Het ziet er
wel naar uit, dat gezien de inkrimping van het aantal planten
in de veldkeuring in de laatste jaren, het aanbod zich weer op

Uit

deze gegevens

de vraag is gaan aanpassen.
Onzes inziens zal in de nabije toekomst de vnag naar populieren nog verder inkrimpen, daar in de laatste jaren door de
gewijzigde omstandigheden op de populierehoutmarkt een grote
groep van boseigenaren minder interesse voor de aanplant van
populier toont. Onze verwachting is voorts dat het accent, iuist
om de kosten van populierenteelt te beperken, meet zal komen
te liggen op het kweken van éénjarig, ruim gekweekt, stevig

plantsoen. Slechts voor bepaalde beplantingen, voornamelijk
weg- en grensbeplantingen, zal de vraag naar twee- en meer-
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Ál met al krijgen wij uit bovenstaande cijfers de indruk dat het
geheel van de verkoop wel eens weinig van de prognose zou
kunnen afwijken. De kwekers zouden zich meer en meer met
de plantprognose vertrouwd moeten maken en hun teeltplan er
moeten aanpassen. Er is echter een grote moeilijkheid.
Een nadeel van deze prognose is, dat bij het opstellen van een
teeltplan door de populierenkwekers, niet te bepalen is hoe het
aankoopbeleid wat betreft de inkoop van de verschillende rassen door de beide partijen, die de prognose samenstellen, zal

Áls de boomkwekers aan het Staatsbosbeheer of Heidemij leveren, is het erg moeilijk uit te maken waar men het plantsoen
zal gebruiken. Uit de prognose blijken aanzienlijke verschillen
te bestaan tussen bijvoorbeeld het kustgebied en het oostelijk
gebied of het gebied van Midden-Nededand. Indien wij niet
weten waar ons plantsoen zal worden gebruikt, is het dus ook
niet mogelijk te werken met de percentages die de prognose
van de N.P.C. geeft. Voor deze moeilijkheid moet een oplossing
worden gevonden. Het is ons bekend en het verheugt ons dat

zijn.

de N.P.C. hiermee bezig is.

J.

Gremmen

/ ls de sehorsbrand

(Dothichiza populea) van de populier nog wel actueel?')

HooÍd Aldeling Palhologie en Resis{enÍieonderzoek, Bosbouwproelslalion

De schorsbrand van de populier veroorzaakt door de schimmel
Dothichiza popuiea Sacc. & Bri., ook wel bekend onder de
oaam van Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin2) heeft tien-

schimmel veroorzaakt is vooral van betekenis in kwekerijen,
ofschoon ook oudere populierenbeplantingen kunnen worden

tallen jaren in de grote belangstelling gestaan van fytopathologen en kwekers van populieren, omdat deze aantasting zich tot
een ware plaag voor de populierenteelt ontwikkelde.
De Dothichiza aantasting was reeds aan het einde van de 19e

Men zal zich in de eerste plaats afvragen waar deze ziekte toch
zo plotseling vandaan kwam. Immers uit niets was gebleken
dat deze schimmel zich vanuit een bepaald centrum, land of
continent, had verbreid, zoals bijvoorbeeld wel later aannemelijk
gemaakt kon worden van de bladziekte van de populier veroor-

in het Franse departement Tarn-et-Garonne,
waar een belangrijke populierenculruur bestond. Aanvankelijk
schonk men niet zo veel aandacht aan deze aantasting, maar
toen deze zich uitbreidde en de aanleiding werd tot ernstige
meningsverschillen russen kwekers en hun afnemers werd een
eeuw gesignaleerd

onderzoek naar deze ziekte noodzakelijk. In het begin van 1900

werd aantasting door Dothichiza ook

in Italië

waargenomen.

Ook hier breidde de ziekte zich na verloop van enkele jaren op
zodanige wijze uit, dat men er een groot gevaar in zag voor de
verdere cultuur van de populier. Later werd deze ziekte ook in
andere landen van Europa, met inbegrip van Nederland, alsmede in Noord Amerika aangetroffen. De schade die deze
Aantasting door Dothichiza op grer?s aan jazrscl:eaten bij 'Robastl

aangetast.

zaakt door Marssonina brunnea, welke vrijwel zeker afkomstig
is uit Noord Amerika. Het moet daarom wel zeer waarschijnlijk
worden geacht, dat de schimmel Dothichiza populea zowel in
Europa als in Noord Amerika inheems is, maar dat deze slechts
onder zeer bepaalde omstandigheden erflstige schade bij deze
boom kan veroorzaken. De factoren die hiertoe bijdragen wor-

den hieronder verder besproken.
Een aantasting door Dothichiza wordt gekenmerkt door zogenaamde schorsbranden. Dit zijn ingezonken plekken op takken
of stammen, die in vele gevallen op de grens russen twee jaarscheuten worden waargenomen. Daar dergelijke schorsbranden
afsnoering van bovenliggende delen tengevolge kunnen hebben,
ziet men takken, delen van de kroon of zelfs gehele bomen
afsterven. Op zulke afgestorven delen worden door deze schimmel na enige tijd twee soorten vruchtlichamen gevormd, in
hoofdzaak pycniden (de Dothichiza-vorm), die conidiën ontwikkelen, maar daarnaast ook peritheciën (de Cryptodiaporthevorm), welke de ascosporen produceren.s)

Tijdens de eerste tien jaar

in het bestaan van het Bosbouw-

proefstation ,,De Dorschkamp" onrving de afdeling Pathologie
en Resistentieonderzoek regelmatig inzendingen uit de praktijk
van afstervende en dode populieren. Deze bleken in vele gevallen te zijn aangetast door genoemde schimmel. In Nederland
nam de schade, evenals in Frankrijk en Italië het geval was, al
spoedig zulke afmetingen aan, dat een onderzoek naar de ziekte
in hoge mate wenselijk werd geacht. Hiermede werd aanvanke-

lijk de werkgroep

,,Bestrijding Dothichiza populea" belast,

welke een enquête hield naar de verspreiding van de ziekte in
kwekerijen en in beplantingen, alsmede naar de vatbaarheid van
de in Nederland meest gebruikte populierecultivars.
Omstreeks het jaar 1954 werd op het Bosbouwproefstation mer
het fytopathologisch onderzoek naar de ziekteverwekker aangevangen.

a)
b)
c)

Uit dit onderzoek bleek onder

andere, dat

conidiën zowel als ascosporen een rol vervullen bij het tot
standkomen van nieuwe infecties,
infectie in het voorjaar belangrijk is,
infectie plaats heeft via de littekens van de afgevallen knopschubben,

1) Foto's: Bosbouwproefstation.
2) In 7957 werd de ascosporenvorm gevonden, die deze naam nodig
maakte.
3) Bij schimmels is dit een veel voorkomend verschijnsel.

I3
Marssonina begint men te spuiten in het voorjaar nadat een
waarschuwing a) is gegeven als de ascosporen van de schimmel vrijkomen. Tegen Melampsora larici-populina, de roest,

6.

spuit man vanaf juni.
Brj gebruik van poten is de kans op uitdroging groter. Aanbevolen wordt deze dan ook sterk te snoeien en ze tot in
het grondwater te steken.

Doet Dothichiza populea enerzijds dus grote schade aan plantsoen, onder bepaalde omstandigheden kan deze ziekte ook grote
ravage aamichten in oudere beplantingen. Dit kan onder andere

het geval zijn wanneer men in de onmiddellijke omgeving van
populieren ook lariks plant. Door de combinatie populier-lariks
kan zich al vroeg in de voorzomer een hevige roestepidemie
van de schimmel Melampsora larici-populina op de populier
ontwikkelen. Door dergelijke massale en vroegtijdig optredende
roescaantastingen, die jaar na jaar kunnen terugkeren, treden
groeistoornissen op in de vorm van vroegtijdige bladval van de
populier. Dit geldt uiteraard ook voor sterke aantastingen door
de Marssonina ziekte. De bomen worden daardoor verzwakt
hetgeen aanleiding geeft tot het optreden van Dothichiza populea (cf. Van der Meiden & Van Vloten, 1958).
Gezien de omstandigheid dat het Bosbouwproefstation geduren-

a) In

de Mededelingen voor Land- en Tuinbouw.

Taksteruen door Dothichiza

Aantastixg aan. 1 2-jarige' Marilandica' door Dothicbiza met sterke tuaterlotuorming,

d)

de conditie van de populier een belangrijke rol vervult bij
het tot standkomen van een aanstasting (Gremmen, 1958).
In het algemeen gesproken leek de conclusie gerechwaardigd
dat de toename van de Dothichiza-schorsbrand verband hield
met de uitbreiding van de populierecultuur. Immers in vele gevallen bleek aantasting terug te voeren tot bepaalde fouten die
gemaakt waren tijdens de cultuur in de kwekerij; door uitdroging van het plantsoen voor, tijdens of na transport van de
kwekerij naar het terrein of tengevolge van slecht planten op
dit terrein. Daar het grootste effect van de aantasting door
Dothichiza alleen blijkt te worden gerealiseerd indien besntetting rloor rporen samengaat met slecbte toestanà (uitdroging)
van het plantsoen, werden de volgende praktische wenken voor
een indirecte bestrijding van de ziekte gegeven.
1. Geen te zware stikstofbemestingen geven in kwekerijen en
niet te dicht planten om te voorkomen dat het plantsoen te
lang en te slap wordr.
2. Vermijden van onnodige uitdroging van het plantsoen in:
periode tussen oprooien en transport; tijdens transport en
in de periode tussen transport en uitplanten, door genoemde
perioden zo kort mogelijk te maken. Tijdens transport is
het gewenst het plantsoen af te dekken.
1. Vakkundig en met zorg uitplanten van het plantsoen op

4.

t.

geschikte groeiplaatsen.
Gebruik van l-jarig plantsoen, omdat

dit aantasting door
Dothichiza praktisch voorkomt. Deze geringe gevoeligheid
voor deze aantasting wordt veroorzaakt door de gunstige
afmetingen van het stek in verband met mogelijke kans op
uitdroging onder ongunstige omstandigheden.
In kwekerijen geregeld te spuiten tegen bladziekten. Tegen

bij

ca.

3}-jarige 'Marilandica'

1.4

vijÍ jaar weinig of geen inzendingen meer ontving
van door Dothichiza aangetaste populieren, met name uit kwekerijen, moet wel worden geconcludeerd dat deze ziekte al
enige jaren op zijn retour is, hetgeen ongetwijfeld voor een
aanzienlijk deel moet vrorden toegeschreven aan betere cultuurde de laatste

methoden en het opvolgen van de door het Bosbouwproefstation
aangegeven adviezen bij de besrijding.
Het doel van dit bericht is dus geenszins om opnieuw de alarmklok te luiden voor deze ziekte, maar uitsluitend om te wijzen
op de blijkbaar geheel gewijzigde situatie. In de meeste gevallen wordt in pers of tijdschrift gepubliceerd als een aantastiog
of ziekte een bedreiging gaat vormen. I7e willen nu ook eens
de aandacht vestigen op een aantasting welke blijkbaar in sterke
mate afgenomen is, ofschoon deze jaren geleden nog een groot

ProÍ. Dr. lr. G. Hellinga

/

probleem vormde.
Momenteel is de bladziekte van de populier (Marssonina brunnea) en de bacteriekanker (Aplanobacter populi) de grootste
zorg van de populiereteler. Over deze beide ziekten is onderzoek gaande op het Bosbouwproefstation. Er bestaat hoop dat
deze vraagsrukken kunnen worden opgelost door het gebruik
van meer resistente populiereklonen.
LitetdttJlr.
Bijdrage tot de biologie van Cryptodiaporthe populea
Butin -(Dothichiza populea Sacc. & Bri.). Nederl. Bosb. Tijdschr.
30 (9): 25r-260, 19t8.
Meiden, H. A. van der & H. van Vloten
ftegs1 en schorsbrand als
bedreiging van de teelt van de populier. Nederl.
Bosb. Tijdschr. 30 (9):
26r-27), t958.
Gremmen, J.
(Sacc.)

Populieren-onderzoek in Nederland

Hoogleraar Houlteell aan de Landbouwhogeschool
Voonaoord. uan

d.e

redactie

Op 28 oktobe r 1967 werá op de Albert-Ludwigs-Universiteit in Freiburg i.Br. (Duitsland) aan Prof . Dr. Ir. G. Hellinga en aan Ir. J. L. F.

Overbeek, destijds als bosbouwconsulent vooÍ de IJsselmeerpolders,
thans als Hoofdinspecteur-Directeur in Overijssel verbonden aan het
Staatsbosbeheer, de hen door de ,,Stiftung F.V.S." te Hamburg verleende \Tilhelm-Leopold-Pfeil-Pteis 1967 uitgereikt voor hun verdiensten in verband met de bebossingen in de IJsselmeerpolders.
Hieronder volgt de letterlijke vertaling van de voordracht, uitgesproken
door Professor Hellinga.
In het volgende nummer hopen wij een artikel te plaatsen van Ir. Overbeek waarin dat deel van diens voordracht (,,De ontwikkeling van de

bosbouw

in de IJsselmeerpolders") dat handelt over populieren, is

verwerkt.

De beroemde en nog steeds aangehaalde woorden van Pfeil
,,Íngt die Bàume wie sie erzogen sein wollen", konden in de
nieuwe polders niet worden toegepasr, omdat bij het droogvallen uiteraard elke boomgroei onrbrak.
Aangezien ook ervaringen ontbraken mer de beplanting en bebossing van voormalige zeebodem steunr de bosbouw in de polders op de wetenschappelijke grondslagen, verzameld in proefvelden en populeta van verschillende aard, zowel in als buiten
de polders. Men kan met recht stellen, dat de moderng in de
polders bedreven, bosbouw met het begrip natuurwetenschappelijke bosbouw aangeduid kan worden.
Deze onrwikkelingen zijn in het bijzonder door de hourvesrer
Ir. J. L. F. Overbeek, gedurende zijn Iangjarige aktiviteit aldaar
bevorderd.

Voor de opleiding van de studenten in de vakken Houtteelt en
Landschapsbouw zijn deze bebossingen van grore viaarde.
In deze nieuwe gebieden is de populier de meesr gebruikte
boomsoort. N7anneer men naar het geproduceerde houwolume
kijkt, neemt populier in Nederland na de groveden de rweede
plaats in. Om bij populieren een hoge produktie te bereiken,
is een goede verzorging en veel kennis noodzakelijk. Daarom
veroodoof ik mij nu iets uir het populierenonderzoek in Neder-

land mede te delen.
Met het pionierswerk van mijn voorganger, wijlen Professor

Dr. G. Houtzagers, op het gebied van de botanische kenmerken
en de systematiek en nomenclatuur van het geslacht Populus,

in 1937, werd de weg gebaand voor een op betere
grondslagen berustende populierenculruur en daarmede voor
een grotere produktie.
Het populierenonderzoek heeft zich in het bijzonder na 1950
op alle gebieden uitgebreid; bijvoorbeeld zijn nieuwe selecties
en kruisingen uitgevoerd en nieuwe rassen gei'mporreerd, rerwijl de cultuur en verzorging zijn geïhtensiveerd. Hierbij is het
noodzakelijk de soorten, rassen enz. nauwkeurig te kunnen ongepubliceerd

derscheiden, opdat daarmede hun mogelijkheden ten volle benut

kunnen worden.

Bij dit

onderzoek bestaan nauwe banden nrssen de Bosbouwafdeling van de Landbouwhogeschool, het Bosbouwproefstation
en de praktijk.
Toen ik Á 1956, na mijn werkzaamheden in Indonesië, aan het
Bosbouwproefstation verbonden werd, was sedert 1949 reeds
veel aandacht aan de sektie Leuce geschonken. Toentertijd was
deze sektie tamelijk nieuw voor de bosbouw in Nederland. Eén
van de achtergronden van het werk met de soorten en hun herkomsten van deze sektie Leuce was, kruisingspopulaties te vinden voor standplaatsen waarop rassen van de iektie Aigeiros
onbevredigende resultaten gaven, om daarmede de cultuur van
populieren uit te breiden buiten de rraditionele populierengebieden; en bovendien ook om voor de bosbouwkundige ontwikkeling van de IJsselmeerpolders nieuw materiaal ter beschikking te kunnen stellen.
Veelbelovend waren en zijn (op bijzonderheden kan niet worden ingegaan) enige kruisingen tussen boomindividuen van
Poolse en Nederlandse herkomsten van P. tremula en ook van
Poolse P. tremula en Ámerikaanse P. tremuloïdes. Helaas vertonen deze laatstgenoemde kruisingsprodukten hier en daar
kankergevoeligheid. Ofschoon de hoogtegroei van de geselekteerde kruisingsnakomelingschap goed is, is de diktegroei op
de betreffende grondsoorten in het algemeen wat teleurstellená
in vergelijking mer die van de euramericana- en balsem-rassen.
Misschien echter hebben wij een te haastige instelling.
Eveneens zijn reeds aan'wezige rassen van P. canescens onderzocht. Hieruit is voor toepassing in de landschapsverzorging en
als hourproducent veelbelovend materiaal geselekteerd.

De vraag

naar deze selekties is van de zijde van boomkwekerijen dringend en groor in verband mer de behoeÍte van de zich sterk
uitbreidende landschapsverzorging. Twee klonen van P. canescens zijn reeds in het handelsverkeer gebracht.
Hiermede wil ik de sektie Leuce verlaren en mii wenden ror de
sekties Áigeiros en Tacamahaca.
In dezelfde periode, vanaf ongeveet 1955, werd door vele onderzoekingen de kulruur van populieren aanzienlijijk verbeterd.
Ik moet hier noemen Ir. H. A. van der Meiden, toen eveneens
aan het Bosbouwproefstation verbonden. Zijn intensieve bemoeienissen met vele facetten van het populierenbedrijf toonden spoedig aan hoe groot het gevaar is van een versterkre
aanplant van slechts enkele populierenrassen, bijvoorbeeld in
verband met de ziekten Dothichiza, Melampsora en Marssonina.
De praktijk vraagt in verband met risicospreiding en ook voor
verruiming van de houtteeltkundige mogelijkheden naar nieuwe
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rassen.

Het in Nederland gebruikte sortiment en de

aangelegd en door mijn medewerker Ir. J. T. M Broekhuizen
verder uitgebouwd en de proefvelden in de polders hun nut,
daar hierin veelbelovend mateiaal uit binnen- en buitenland is
bijeengebracht.

Door het Bosbouwproefstation zijn in 1952 binnen de sektie
Áigeiros kruisingen gemaakt tussen een P. deltoïdes-moederboom, in het populetum \Tageningen aan de Landbouwhogeschool aanwezig, en een P. nigra-vaderboom, waarvan uit Italië
stuifmeel was onwangen. De nakomelingschap werd uitgeplant
en elk jaar aÍgezet. \Tegens tijdgebrek werd dit materiaal pas

io 1956 bewerkt. Hieruit resulteerden op grond van goede groei
en in het bijzonder van goede resistentie tegen de genoemde
ziekten de nieuwe rassen 'Flevo' en 'Dorskamp'.

In

1959 wer-

den deze op grote schaal vermeerderd en in proefvelden uitgeplant. De 'Dorskamp' bijvoorbeeld vertoont in opstandsvorm
een grotere produktie dan de beroemde 'I 2I4'. Eersr in 1966
zijn deze nieuwe klonen voor de praktijk vrijgegeven en voor
aanplant op beperkte schaal aanbevolen. Men moet in deze
zaken niet overijld handelen.
Tegelijkertijd viel onze aandacht op de balsempopulieren en
hun hybriden, daat deze in de populeta en proefvelden uitstekend groeien en gezond zijn, d.w.z. vrij van Marssonina en
tot nu toe ook van de gevreesde kanker blijven. Thans zijn

hiervan ook enkele in de handel gebracht, zij het wederom met
de aanbeveling slechts in beperkte mate. Het betrefc 'Oxford',
'Geneva' en 'Androscoggin'. Als vervanging van de euramericana-populieren zijn zij var' grote betekenis. Daar in de IJsselmeerpolders Marssonina de populierencultuur bedreigt, is de
resistentie tegen deze ziekte een belangrijke faktor. \Taarnemingen in proefvelden in dit gebied tonen, dat een aantal euramericana-hybriden slecht groeien en dat 'I 214' reeds na enige
jaren dood gaat, terwijl daarentegen de balsempopulieren niet
ziek worden.
Deze nieuwe rassen betekenen een waardevolle uitbreiding van
het sortiment, waardoor zowel voor de houtteeit als voor de
landschapsverzorging grotere mogelijkheden zijn geschapen.
Het betekent echter ook dat een juiste identificatie noodzake-

lijk is.
Dit facet van het populierenonderzoek,

daawan vastgesteld. Deze waarden zijn snel en gemakkelijk te

keuze

hieruit is te klein. Hier toonden de populeta door Houtzagers

bepalen.

Grondleggend voor deze methode was het werk van Dr. R.
Miiller in Bri.ihl. Hij heeft immers aan de beschrijvingsmethode
van populieren een nieuwe basis gegeven, doordat hij nauwkeurig de lengte en de breedte van het blad, de lengte van de
bladsteel en hun verhoudingen heeft bepaald en daarvoor nauwkeurig gedefinieerde bladeren heeft gebruikt.
Broekhuizen heeft dankbaar gebruik gemaakt van de methode
Miiller en is al verder werkend tot de conclusie gekomen, zulks
op grond van metingen van het groeiritme aan de jaarscheuten,
dat voor de metingen uitgegroeide zomerbladeren (dat zijn die
bladeren die zich vanaf het 20ste blad naar de top toe aan de
scheut bevinden) moeten worden gebruikt; deze bladeren zijn
binnen één kloon aan elkaar gelijk en vertonen de onderscheidingskenmerken het duidelijksr; zij zijn daarom voor de identificatie bijzoner goed bruikbaar. Bij vroegere metingen van de
verschillen in bladvorm kreeg de plaats van het blad aan de
scheut wel aandachq maat te weinig. Ook voor de praktijk vergemakkelijkt de mogelijkheid van het gebruik van zomerbladeren de identificatie. Een verdere verfijning van de methode
vond Broekhuizen in het kenmerk van de hoek tussen hoofdnerf en onderste zijnerven. Vaarschijnlijk zal binnenkort ook
nog de beharing van de hoofdnerf aan de onderscheidingskenmerken worden toegevoegd. Aangezien dit alles niet altijd leidt
cot een duidelijke onderscheiding van de hybriden - of morfologische verschillen niet worden ontdekt en toch physiologische
verschillen optreden - zijn wij nu ook met dunne-laagchromatografie begonnen.
Ter afsluidng nog het volgende. Vanwege hun vele vormen en
kleuren, zoals zojuist aangeduid, verlevendigen populieren ook
het landschap. Vanwege hun snelle groei is in de polders in
korte tijd, en ook dat is zeer wenselijk in ons haastig tijdsbestek, een landschap gevormd. Aldus treffen wij bij de populieren aan: l.routproduktie verenigd met de eisen van de land-

d.w.z. de identificatie,

de beschrijving en de nomenclaruur wordt op mijn instituut
door de heer Broekhuizen verricht.

Met het verschijnen van nieuwe rassen bleek spoedig, dat de
door Houtzagers gebruikte identificatiekenmerken, die toen
voldoende waren, dit thans niet meer zijn. Verfijningen in de
methodiek van identificatie ztjn noodzakelijk. Hierbij heeft men
het voordeel, dat de vaak zeer geringe morfologische verschillen
tussen de naverwante klonen constanter zijn dan de onderscheidingskenmerken tussen soorten.

De gebruikelijke kenmerken zijn biadontluiking, bladval, geslacht, stam- en kroonvorm, lengte en vorm van de lenticellen,
verdeling, aantal en vorm van de takken, knoppen, bast en
schorsvorming, kleuren en in het bijzonder de bladvorm. Bij de
nieuwete methodiek wordt de bladvorm door metingen zo goed
mogelijk bepaald en in maten en onderlinge verhoudingen

lr. P. de Sonnaville

/ ls de plicht tot herplant wel

schapsbouw.

Met deze weinige grepen uit het populierenonderzoek in Nededand zou ik mijn korte voordracht willen afsluiten. Ik wil er
gaarne de nadruk op leggen, dat dit onderzoek plaats vindt in
nauwe samenwerking tussen de instiruten en de praktijk, ook
in werkgroepen en commissies. Die samenwerking komt in het
bijzonder tot uiting bij deze prijsuiteiking; ik veroorloof mij
hierover mijn grote vreugde uit te spreken. Dat de ,,Stiftung
F.V.S." te Hamburg en het prijscuratorium twee Nederiandse
bosbouwers met de \íilhelm-Leopold-Pfeil-prijs 196l heeft
onderscheiden zie ik als een eervolle waardering van de Nederlandse bosbouw en in het bijzonder van de Nederlandse
populierencultuur, speciaal die in de polders, met de daarbij
betrokken bosbouwers.
De plechtige uitreiking door de Albert-Ludwigs-Unversiteit in
Freiburg onderstreept de zeer grote eer van deze onderscheiding.

Ik dank de ,,Stiftung F.V.S." en het Curatorium oprecht voor de
mij verleende onderscheiding. Rector en Senaat van de Universiteit Freiburg en zijn Bosbouwafdeling en in het bijzonder zijn
Voorzitter voor de plechtige uiueiking en buitengewone eer.

redelijk ên yerstandig

?

Fruilteler

In Nederland bestaat

de plicht om na het rooien van bos wederom eenzelfde oppervlakte met bos in te planten. Deze verplichting is opgelegd om de oppervlakte bos in Nededand in stand
te houden. Hierbij heeft men zich weinig bekommerd om de
belangen van de boseigenaar. Men heeft geen regelingen getrof-

fen voor de gevallen, dat herbebossing niet rendabel zou zijn oÍ
voor gevallen, dat de grond beter voor andere doeleinden benut
zou kunnen worden. Men heeft zonder gedegen onderzoek naar
bodemmoeheid bij onze bossen de plicht tot herbebossing uitgevaardigd. In de land- en tuinbouw vertonen zeer veel gewas-
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sen bodemmoeheid - waaronder ik niet alleen de verschijnselen
bij aantasting door aaltjes versta, maar het gehele complex van
factoren welke dergelijke verschijnselen veroorzaken - om welke
reden men sinds lange tijd wisselcultuur toepast. In de populierenteelt is bodemmoeheid maar weinig onderzocht, al zijn er
wel praktijkervaringen. Zo heeft de heer Van Iersel, boomkweker te Udenhout, naar hij mij mededeelde, de ervaring dat

men zijn jonge populieren niet ongestraft kan opkweken

wij juist een

boseigenaars gaan?

op

percelen waar voorheen reeds jonge populieren gekweekt werden. Vooral op lichte grond deed zich dit verschijnsel voor.
Ook was bij hem een populierenaanplant in een gerooid populierenbos een mislukking geworden. De heer Van Iersel heeft
daardoor de indruk dat ook bij populier wel degelijk bodemmoeheid voorkomt. In een oud bos is de grond door humus-

vorming aanmerkelijk verbeterd, zodat

sommige gevallen de populierenteelt, ondanks enkele tegemoetmoetkomingen van de overheid, niet meer rendabel is. Mag de
overheid ons dan nog verplichten tot herplant? Een niet rendabel bos is voor de maatschappij economisch bezien ook een
verlies. Inderdaad de schoonheid van het land is er mede gebaat
maar dat mag toch niet alleen ten koste van de beurs van de

betere

groei zouden moeten krijgen. Ik ken een gerooid populierenbos,
waarin de landbouwgewassen enige jaren achtereen opmerkelijk
goed groeiden, beter dan op de andete helft van het perceel
(een bouwland met dezelfde gewassen).
Nu zijn er vele voorbeelden bekend, dat de herplant van populier wel gelukt is, maar dat bewijst niet dat er geen bodemmoeheid was. In de fruitteelt is het een bekend feit, dat bij
herinplant van appel, peer, pruim en kers de groei vaak veel
zwakker is dan normaal.
Helaas zijn de boomsoorten, weike zich op kleigrond lenen voor
wisselcultuur met populier weinig of niet rendabel. Daarom
moet men na het rooien van de populieren wel weer mer populier terugkomen. Dit is in verband met de mogelijkheid van
bodemmoeheid voor populier een argument tegeo de herplantplicht.
Verder moet iemand, die op een gegeven ogenblik vrijwillig
een bos plant, voor zijn klnderen en kindskinderen beslissen
wat voor de toekomst wijs en verstandig is. Daar wij geen helderzienden zijn, is een dergelijke beslissing maar een gok en
onverantwoord en komen later de moeilijkheden.
Zo heeft het brandhout door de opkomst van kolen en olie zijn
betekenis geheel verloren. De toegenomen internationale transporthandel heeft de concurrentie voor het populierehout aanmerkelijk vergroot met als gevolg sterk verlaagde prijzen. Daarentegen zijn de lonen en andere kosten zodanig gestegen, dat in

\7el zijn er enkele tegemoetkomingen voor boseigenaren, welke
van enige betekenis zijn o.a. de vrijstelling van inkomen uit bos
voor de inkomstenbelasting (voor bossen met verlies is deze
vrijstelling een nadeel want het verlies is niet aftrekbaat van
zijn inkomen); over slechts 17,5 7o van de verkoopwaatde van
bossen, mits deze toegankelijk zijn voor het publiek, moet vermogensbelasting betaald worden. In bossen, welke toegankelijk
zijn voor het publiek kan men een bijdrage krijgen van maximaal f 50,- per ha, mits de oppervlakte aaneengesloten bos
meer dan 10 ha bedraagt. Hoe weinig populierentelers komen
hiervoor in aanmetking. Verder bestaan er mogelijkheden tot
compensatie en ontheffing van de heqplantplicht. Tenslotte zijn
er renteloze credieten mogelijk voor nieuwe bossen zonder her-

plantplicht en is er sinds 1966 een gunstige regeling voor de
successierechten. Toch kunnen deze faciliteiten het bosbezit
niet altijd voldoende aantrekkelijk maken en zouden sommigen
gaatr,e hun land voor andere doeleinden willen benutten. \Vaarom laat de overheid de inplant van bos niet vrij? Soms is de
verplichdng tot herplant het argument dat men nier durft in te
planten. En al zou men bepaalde bossen niet meer willen inplanten omdat ze te weinig opbrengen, mag men daar dan
bezrraar tegen hebben? De overheid mag van de bosbezitter
toch niet eisen, dat hij jaren met verlies werkt? Vil de overheid de instandhouding van het bosareaal bevorderen, dan moet
ze trachten een rendabele bosexploitatie mogelijk te maken. Ik
denk hierbij mede aan oprichting van een papierfabriek, welke
grote hoeveelheden hout zou kunnen verwerken waardoor een
vaste basis zou kunnen ontstaan voor de steeds afbrokkelende
ptijzen. Men zou dan de bosbouwer rustig zijn vrijheid kunnen
teruggeven.

Alleen een rendabele bosbouw kan op den duur het grote

ac-

ruele gevaar voor ontbossing in ons land afwenden.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES
Ing. lstaan lod.al en ing. Georgije Gojkouiê: ,,Résultats des essais
de traitement avec simazine dans les pépinières de peupliers
pendant trois ans" (Rezultati rogodisnjih ogleda sa simazinom

u topolovim rasadnicima).
Uit:,,Topola", Januar-Seprembar, L967, Godina

XI

auteur het gebruik van Simazin in de populierenkwekerijen af.
Men zal àf andere, minder schadelijke herbiciden moeten gebruiken àf de grond mechanisch moeten bewerken.
v.d.M.

(127 -I38).

bruik van Simazin in populierenkwekerijen.

Dr. lng. Shaco Dzekot: ,,'iJbet das \Tachstum von Populus
euramericana cv. Robusta im Becken von Skopje" (Rezultati
raztoja tooole Populus x euramericana cv. Robusta u Skopskoj

Ten aanzien van de schade aan stekken en jonge planten kwam

kotlini).

De auteur heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar het ge-

hij tot de volgende conclusies:
1) het schadelijke effekt was sterker op lichte

2)

Uit: ,,Topola", Januar-Septembar, 1967, Godína XI

(113-116).

zandige gronden

dan op zsraatdere gronden;
bij ondiep planten; dit betekent dat verplante l-jarige populieren minder schade ondervinden dan

Op kleigrond langs de Vardar bij Skopje heeft men een opbrengstonderzoek ingesteld bij P. 'Robusta' met een zeer dichte
plantafstand: 5 x 2,5 m. Deze afstand komt neer op een stamtal

stekken.

van 800 st/ha. Gedurende het eerste jaar heeft men twee keer
een mechanische grondbewerking toegepast, aafi het einde van
het 3e en 5e jaat is gesnoeid. Verder zijn geen onderhouds-

de schade is groter

Hij heeft geconstateerd dat Simazin tenminste I jaat na toediening nog een ongunstig effekt op populierestekken kan uitoefenen. Op grond hiervan moet men z.i. op dergelijke terreinen
tenminste I-2 jaar geen populieren uit stek kweken.

Het ongunstige effekt van Simazin was zeer uitgesproken bij
een voorjaarsbespuiting.

Op grond van deze en verschillende andere conclusies raadt de

maatregelen uitgevoerd.

Na 10 jaar bleek uit metingen dat de hoogte van de

bomen
27 m bedraagt en de diameter op borsthoogte 23,5 cm, gemeten
onder de schors (dit zou neerkomen op een diameter met schors
van 26 à 27 cm).
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De spilhoutmassa werd berekend op ruim 395 m}/ha. Als men
het spilhout neemt met een rop van 10 cm, komt men rot een
produktie van 375 m}/ha.

De gemiddelde aanwas bedraagt rot dusverre derhalve bijna
38 m9/jaailha, gerekend voor werkelijk aÍzetbaar hout. Ondanks deze zeer hoge produktie komt de auteur uir zijn berekeningen toch tot de conclusie dat deze beplanting de maximum
gemiddelde aanwas nog niet heeft bereikt en, uit dit oogpunt
bezien, nog niet kaprijp genoemd kan worden.

Opvallend is dat de schrijver niets vermeldt over her optreden
van baswlekken, in veel gevallen juist bij zulke extreem kleine
plantafstanden een groot gevaar bij het gebruik van Populus
'Robusta'. ITel attendeert hij erop dat de groeiplaatsomstandigheden bij de bereffende beplanting ideaal zijn.
v.d.M.

Di,pl. lng. Dimitrije Bura: ,,Pappelplantagen
(Plantazno gajenje topola u Jugoslaviji).

in

Uit:,,Topola", Januar-Septembar, 1967, Godina

Jugoslawien"

Xl

(15-32).

behoefte aan industrieel hout op korre termijn te dekken.
De huidige jaadijkse kap in Joegoslavië bedraagt ongeveer 23
miljoen mB hout. Yoor 1970-1975 verwacht men dat deze produktie 28-30 miljoen ms zal bedragen, terwijl men een houtverbruik verwacht van 40-50 miljoen m3.
I7eike mogelijkheden het houwerbruik in Joegoslavië nog bieden, blijkr uit het verbruik van papier en karton dat momenteel
slechts 21 kg per inwoner bedraagt.

Het gemiddelde voor Europa is 55 kg, terwijl bijvoorbeeld in
Nederland reeds meer dan 100 kg papier per hoofd van de
bevolking wordt verbruikt.
Joegoslavië heeft een arcaal van 1,1 miljoen ha, die voor de
teelt van populier in aanmerking komen. Eind 1966 was 72.000
ha van de bovengenoemde intensieve populierencultures aangelegd, een grore presrarie maar nog slechts een gering percentage van de eerdergenoemde oppervlakte.
Bura noemt als oorzaken van de ror dusverre geringe benutting
van de mogelijkheden: gebrek aan kapitaal en het ontbreken
van afspraken op lange termijn tussen producenten en verwerkers van het hout. De banken hebben weinig interesse om

I0 jaar geleden heeft men in Joegoslavië het besluit
g€nomen over te gaan tot grootscheepse populierenaanplanr in
speciale cultures.
Men had hierbij op het oog het door de Italianen gepropageerde
systeem van een zeer intensieve populierenteelt; de bomen wor-

extensieve populierenteelt.
\fel wil men bespoedigen dat een sorrimenr van rassen ter
beschikking komt, dat sneller groeit en resistent is tegen Mars-

den

sonina.

Ongeveer

in een goed voorbereide bodem geplant, de grond wordt
gedurende veel iaren onkruidvrij gehouden, grote aandacht
wordt besteed aan bemesting en aan bestrijding van ziekten en
plagen. Dit systeem is nier goedkoop maar het heeft in Italië
en ook in Joegoslavië tot zeer hoge opbrengsten geleid. Men
besloot tot deze populierenaanplant in Joegoslavië omdat men
tot de conclusie kwam dat de 8,8 miljoen ha bestaand bos ook
bij een intensief beheer niet in staat zou zijn de toenemende

kredieten te verschaffen voor een investering op een termijn
van I0-I2 jaar. Toch wil men niet terugkeren rot een zeer

Het is opmerkelijk dat ook in Joegoslavië deze bladziekte
eerste criterium is geworden bij de selectie van populieren.

Men streeft naar een houraanwas van gemiddeld 30 m3/ jaar/ha.
Tot dusverre heeft de kloon 'I 2I4' getoond de beste houtptoducent te zijn. Het is echter de vraag of bij het zich uitbreiden van Marssonina deze conclusie wel geldig zal blijven.
v.d.M.

KALENDER

De overvloedige regens van de laatste
maanden hebben de lage waterstand,
veroorzaakt door de droge zomer van
I)67, weer behoodijk verhoogd. Bij
de aanleg van een nieuwe beplanting
zal dus allereerst aandacht moeren
worden geschonken aan een goede
ontwatering. Juist de eerste jaren na

de aanleg moet de waterhuishouding

goed in orde zijn. Mocht her terrein
toch te nat zijn om te planten, als dus
het water in de plantgaten zou g^art
staan, dan kan men in eerste instantie
het planten zo lang mogelijk uitstellen
in de hoop dat het water tijdig zakt.

Gebeurt

dit niet, dan kan

men, bij

gebruik van I-jaig plantsoen trachten
deze in dichter verband op een drogere plaats een jaar uit te planten tot
het volgende seizoen. Is dit niet mogelijk, dan blijft er niets anders over
dan ze toch ter plaatse te planten en
het risico van eerr hoger percentage
uiwal te nemen. Bij gebruik van 2- of
3-jaig plantsoen kan men de wortel

van de planten afhakken en ze

als

poot planten. Het is dan echter beslist
noodzakelijk tevens alle takken geheel
te verwijderen. Met behulp van een
grondboor of een aangepunte paal
wordt eerst een gat van 80 cm diepte
gemaakt. De poot staar dan goed srevig en waait niet scheef (zie vooral

ook het artikel over ,Boten" in POPULIER, felrt. 1966, blz. 2). Hierbij
dient nog te worden opgemerkt dat
de wortelvorming van poten ernstig

belemmerd wordt indien er gedurende
lange tijd wateroverlast heerst. In dit

geval

een

is het terrein ook minder ge-

schikt voor de teelt van populieren.
Op een temein met regelmatig langdurige waterovedast of met blijvend
hoge grondwaterstand kan men beter
wilg planten. U weet overigens toch
dat er, naast de bekende Liempdse
wilg, meer goede rassen bestaan, zoals

cv. Belders, cv. Drakenburg en

cv.

Calva (de Cricketbatwilg).
Bij het planten moet men in het algemeen niet snoeien. Slechts dan wanneer men over feitelijk te groot plant-

soen beschikt, is het noodzakelijk de
kroon ,,uit te dunnen". Bedenk steeds
dat de groei moet komen van het blad.
Hoe meer blad, hoe beter groei.

\(/anneer uir bodemonderzoek is gebleken dat het te beplanten terrein
een licht Íosfaattekorr verroont, is her
slakkenmeel
door de grond van het plantgat te
mengen. Voorts verdient het aanbeveling ongeveer een maand na het planten 100-200 gram kalkammonsalpeter
per plant te geven. Op beekbezin-

nuttig 250-500 gram

kingsgronden is het in het algemeen
zeer goed om 300-400 kg kalizout per
ha te strooien. Groeistoornissen kun-

nen hiermede worden

voorkomen.

Oudere beplantingen kunnen

even-

eens kunstmest goed gebruiken. Het

beste is om 200-500 gram kalkammonsalpeter per plant te geveo en wel

op zeer zware gronden in januari of
februari; op lichte gronden in april
of mei. Indien kaligebrek opreedt

verdient echter een gift van 200-500
gram NPK de voorkeur.
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Boomkwekerlf beddiven
S. van Riin de Bruyn - Uden fil.Bt,)

P.

YfiI IIE]I BERK & ZO]IE]I
Boomkneherijen

TeleÍoon 04132-2581

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren
in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.
Te leveren met of zonder wortel.

Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14
Hoogstam, Halfstam, Sierkersen.

ST. OEDENR,ODE

Wll nodigen U gaarne uit, yoor een bezoek aan onze kwekêriien.

vAL0lt K0llE

Specialiteit:

POPULIEREN EN WILGEN
Ád.ttiezen ea beflontinsen krnaen àoor oot geregeld uorden

PLOEGtS Boornkweherijen

F'INLAND

Yolautomatische schilmachine
voor ALLE IIOUTSOORTEN
(zonder verlies van hout)

-

Roiten (Dr.)

Een der meest gesorteerde kwekeriien
den. Kwekeriien op zandgrond.

in het Noor-

Speciaal ingericht voor wegenbeplantingen en onderhoudswerken. Geheel mechaoisch ingericht.

\flii

belasten ons gaarne met het ontwerpen van
groenvoorzieniogen voor steden, dorpen en in-

*

dustrieterreioen.

In pofieur:

Handelsonderneming

TELEFOON 04138-2331

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

Flinke voorraden goed bekweekte 1-, 2- en 3-jarige
appel, peer, pruim, kers, morel, perzik enz.,
diverse onderstammen.

-

A. G. POOL

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

Tuinaaoleg op elk gebied.
Recreatieplannen ook met subsidie.

Vrazgt Prijt en idicbtingen

Eigen landschapsarchitect.
Telefoon (05908) 9016

Onze toekomst: steeds meer
mensen, steeds minder
ruimte. IIoe houden wij ons
Iand b ewoonlc a"a,r? Door de
ruimte beter te benuttert.
De Heidema a,tschappij kan u
da"a,rbij helpen.
t
KONINKTIJKE NEDER,LANDSCHE HEIDEfiIAATSCHAPPIJ
VERENIGING TEN ALGEMENE NUTTE
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N.V. BOOMKWEKERII,,UDE]{HOUÏ''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS
Kunnen U behalve het normale N.A.K.B.-populierenassortiment ook nu reeds aanbieden:
POPULUS 'ANDROSCOGGIN'

.

POPULUS 'DORSKAMP'

POPULUS'FLEVO' . POPULUS'GENEVA' . POPULUS'OXFORD'
Licentiehouder voor Nederland van de Lóns-populier.
Tevens voorradig een uitgebreid assortiment proeÍpopulieren'
Bovendien kunnen wij U door jarenlange ervaring een deskundig
advies geven wat betreÍt aanleg, sortimentskeuze, en eventuele
subsidieregeling, van populieren- en/of andere beplantingen.

ll.Y, BooMKUÍEKERIJ,,UDEilH0UT"
UDENHOUT

. TELEFOON

04241.258

WILDSCHADE
Voorkom vraat (van hazen en koniinen)
aan de stammen Yan Uw vruchtbomen,
met het

SUCCES!íOLLE lllIDI'EL

AAPRÍITECT
Houd Uw bomen gaaÍ.

.

..

gebruik AAPR0IECII

f,
*
{
f

is zowel met kwast aan te brengen

als VERSPUITBAAR
bevat een zeer speciaal hechtmiddel, waardoor een
bijzondere en langdurige werking wordt verkregen
is onder normale omstandigheden zowel voor
de bomen als voor het wild ongevaarlijk
beschermt Uw dure aanplant; is dus steeds
ECONOMISCH IN HET GEBHUIK

