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Een belangrijke gebeurtenis verband houdende met de populierenteelt is de dertiende zitting van de Internationale Populieren commissie, die van 22 tot 28 seprember
1968 in Canada werd gehouden. Een verslag van deze bijeenkomst is in dir Àorn-e,
opgenomen, evenals een publikatie over de vermeerdering van Populus delroides, die
tijdens het congres werd behandeld. Iíij hopen in een volgend nummer ook een
verslag van de excursies in Canada en het Zuiden van de Verenigde Staten te kun-

nen opnemen.

De reeds eerder aangekondigde bijdrage over poprilieren in Z.O.-Flevoland vindt U
thans ook in dit nummer; deze sluit aan bij het in het meinummer 1968 opgenomen
artikel over de Noordoostpolder.
Een artikel over het hout van 'Ro5usta' belicht een facet van het populierenonderzoek dat van belang is voor de industriële verwerking. Uit de inhoudsopgave hiernaast blijkt weike artikelen nog meer zijn opgenomen.
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een tijd waarin men veelvuldig de klacht hoort dat de prijzen van populierehout een dalende tendens vertonen, is het des te meer van belang dat
de populierentelers weten war de teelt van populieren hen oplevert.

De Nationale Populierencommissie heeft een werkgroep ingesteld die tot
taak heeft de financiële aspekten van de populierenteelt te onderzoeken,
waarbii natuurliik de rentabiliteit en mogelijkheden rot verbetering daarvan voorop staan. In deze werkgroep werken samen vertegenwoordigers
van het bosbouwkundig onderzoek, van het Staatsbosbeheer en van de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Het eerste deel van dit onderzoek is nu voltooid; het heeft betrekking op
de financiële resultaten van populierenopstanden, geplant op 7 x 7 m.

In het begin van volgend jaar, namelijk

reeds begin

januai, zal in

een

extra nummer van ,,Populier" het resultaat van dit eerste onderzoek worden
gepubliceerd. ITij willen nu reeds de aandacht van de lezers op dit extra
nlrmmer vestigen, omdat wij weten dat vele populierentelers reeds sinds
lang naar een publikatie over dit onderwerp uitkijken.

Ir. H. A. van der Meiden,
voorzitter van de werkgroep
,,Bedrijfseconomische aspekten

in de populierenteelt" van de
Nationale Populierencommissie
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Dr. K. GrilÍioen / VezelaÍmetingen en enkele íysische eigenschappen van Populus 'Robusta'
HoulínslÍÍuut fNO. DelíÍ
lnleid'ing

Onder de verschillende Populieren-cultivars, die hier te lande
worden aangeplant, neemt Populus 'Robusta' een belangrijke
plaats in. De kultuur van 'Robusta' is in het algemeen gemakkelijker dan die van vele andere rassen (snellere groei, minder
vatbaar voor bepaalde ziekten etc.).
Over de geschiktheid van het hout van deze populier voot aller-

lei industriële doeleinden lopen de meningen in ons land en
ook elders nogal uiteen. Het is derhalve van veel belang over
een aantal betrouwbare gegevens te beschikken met betrekking
tot zijn eigenschappen en zijn verwerkbaarheid.
Naast technische eigenschappen zijn, vooral met het oog op de
papierindustrie, ook gegevens over vochtgehalte, volumedichtheid en vezelafmetingen van veel nut.
Teneinde over de nodige informatie te kunnen beschikken heeft
de Nationale Populierencommissie aan het Houtinstituut TNO

een opdracht verstrekt een onderzoek te doen naar de houteigenschappen van Populus 'Robusta' en verzoekt daarbij te beginnen met studies over de vezelafmetingen en de genoemde
fysische eigenschappen.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voornaamste
resultaten van het ondetzoek.
Mater'iaal

Het materiaal voor het onderzoek werd verkregen uit een aanplanting van 1946 in de Noord-Oost Polder. Er werd een drietal bomen (I, II en III) uitgekozen met een diametet op borsthoogte van resp. 50,3; 50,9 en 49,0 cm.

elke stam werd om de 2 meter een schijf ter dikte van
ongeveer 10 cm gezaagd. De eerste schijf werd op 1 meter
vanaf de voet genomen en de tiende op ongeveer 19 meter
hoogte. Elke stam leverde 10 schijven, genummerd van 1 tot
en mer 10.
De fysische bepalingen werden aan alle schijven uitgevoerd;

Uit

het microscopische onderzo:k alleen aan de schiiven l, 4, 7 en
10 resp. op een hoogte van 1,7,13 en 19 meter in de stam.
Uit elk van deze schiiven werd een strook ter breedte van 5 cm
gezaagd., lopende door het hart van de stam en in NO-Z\7
richting. Uit deze stroken werden de monsters voor de verschillende onderzoekingen gehaald.
Bepaling uan de aezelafrzetingen
De stroken van de schijven l, 4, 7 en 10 werden overlangs
doorgezaagd in twee dunnere stroken van elk ongeveer 5 cm.
Het ene deel werd gebruikt voor de bepaling van de fysische
eigenschappen (zie aldaar) en het andere deel voor het microscópische onderzoek. Uit dit deel werden kleine blokjes gezaagd,
zowei uit het spint- als uit het kernhout (onder kernhout wordt
verstaan het gekleurde centrale gedeelte van de stam).
Bij stam I werd bij de keuze van de monsterblokjes rekening
gehouden met de grens tussen spint en kern. Het bleek echter
uit oriënterend onderzoek dat er geen verschil was in de afmetingen van de vezels in dit grensgebied. Daarom werden uit
de stroken van du' schijven van de stammen II en III de blokies
uit dezelfde groeiringen gekozen en wel zoveei mogelijk uit het
binnen-, midden- en buitendeel van zowel spint- als kernhout.
Volgens deze werkwijze werden uit de schijven l, 4,7 en 10
resp. 12, 10, 8 en 6 monsterblokjes verkregen. Dit werd voldoende geacht om een goede indruk te krijgen van de veranderingen die optreden in de vezelafmetingen in eenzelfde groeiring van de vo-'t tot de toP van de boom en van het hart naar
de omrek van de stam.
De lengte van de vezels werd gemeten aan maceratiePrepaÍaten;
de dikte van de vezelwand en de diameter van de vezelholte
(lumen) werden gemeten op dwarscoupes van de blokjes. Per
blokje werden 175 lengte-, 40 dikte- en 40 diameter-metingen
verricht. Het microscopische onderzoek is nog niet geheel afgesloten.

Tabel 1. Gegevens over vezellengte, wanddikte en lumendiameter van het hout van Populus 'Robusta'
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Resultaren

De resultaten van de metingen zijn in tabel I bijeengebracht.
Het zijn de gemiddelden van de hierboven genoemde aantallen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de vezellengte binnen elk
monsterblokje nog vrij sterk kan variëren.

.t*..t9-.

Conclusies uit het microscopisch onderzoek

De volgende conclusies werden uit de resultaren van dit

deel

van het onderzoek geuokken:
1) De lengte van de vezels neemr toe van her hart naar de omtrek van de stam; dit geldt op elke hoogte van de stam.
2) De lengte van de vezels neemt sterk af van de voet naar de
top van de stam.
3) Hoewel er hier en daar enkele langere vezels aan de NOzljde van de boom werden aangetroffen, is er in het algemeen nauwelijks verschil russen NO- enZV-zijde.
4) In het algemeen neemr de dikte van de vezelwand toe van
binnen naar buiren.
5) Van de voet naar de top treedt hierin weinig verandering

6)

op.

De diameter van de vezelholte neemr in het algemeen iets
toe van binnen naar buiten en iets af van de voet naar de
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scopische onderzoek (de andere helft van de doorgezaagde stroken).
De keuze van de monsrers gebeurde op de wijze zoals op bijgaand schema is aangegeven.

Uit

In het onderzochte hout van

de strook afkomstig uir schijf 1 werd monsre r A gezaagd
uit het buitenste spinr, monsrer B uit het binnenste rpát, uàrvolgens C en D resp. uit het buitenste en uit het binnenste
kern, allen dus afkomstig uit de naar het NO gekeerde zijde

Bepaling aan de aolamzdichtheid, het uolurnegeraicht en
bet aochtgebalte
Voor de bepaling van deze groorheden werden monsters genomen van de stroken van alle schijven I t/mI0. Die van de
schijven I, 4,7 en 10 correspondeerden mer die van het micro-

van de stam.
Vier dergelijke monsrers E, F, G en H werden gezaagd uit de
overeenkomstige plaatsen van de naar het Z\í gekeerd e zijde
-afvan de stam. Uit schijf 1 waren dus in totaal 8 monsters
komstig. Hetzelfde gold voor schijf 4.
Schijf 7, die veel kleiner was en slechts weinig kernhout bevatte, leverde 6 monsters, te weten A, B, C, F, G en H; de
kernhoutmonsters D en E ontbreken dus.

top.
deze populier kwamen vrij veel
opvallend lange vezels voor ror zelfs 2,2 mm. De ma*imrrm
lengte die in de literatuur wordt vermeld, bedraagt I,4à1,6 mm.
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duizendstenl) van afzonderlijke proefstukken met het hout van populus
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Schijf 10 had geen kern en leverde dus alleen de 4 spintmonsters A, B, G en H.
De stroken van de schijven 2,3,5,6 en 8 werden verdeeld in
4 stukken, nl. in 2 spint- en 2 kernblokjes. Tenslotte werd de
strook van schijf 9 verdeeld in 2 spintblokjes en 1 kernblokje.
Dezelfde werkwijze werd toegepast op het Ín tetiaal van de
stammen II en III.
Schijven afkomstig van takken (één van elke boom) werden op
dezelfde wijze verdeeld als schijf !.
Alle proefstukken werden gewogen en gemeten in de natte
(verse) toestand en na conditionering bij 65 % relatieve lucht-

vochtigheid en 2I"C en tenslotte gewogen na droging bij
103oC. Hierna werden de volgende grootheden berekend:

volumedichtheid

-

ca.

sewicht in droge toestand
volume in natte toestand

gewicht bij 15 % vochtgehalte
volume bij L5 % vochtgehalte

:

volumegewicht

vochtgehalte :

in gewichtsprocenten van het
absoluut droge hout.

Resultaten
1) Vochtgehalte. Door de wijze van opslag en vervoer mag
worden aangenomen dat de schijven geen vocht hebben
verloren, zodat de in tabel 2 en 3 aangegeven waarden die
van de vochtgehalten van de pas gevelde staÍffnen zijn. In
tabel 2 is opgenomen het vochtgehalte van de afzondetlijke
monsters van de schijven I, 4, 7 en 10 van de stammen I,
II en III; in tabel 3 zijnvan alle schijven bijeengebracht de
gemiddelde vochtgehalten van het gehele kernhout, van het
gehele spint en van de gehele schijf.

Tabel l. Samenstelling van de gegevens over gemiddelde vochtgehalte, gemiddelde volumedichtheid en gemiddelde volumegewicht van het hout
van Populus 'Robusta'.
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2)

Volumedichtheid. De resultaten van de bepalingen van de
volumedichtheid zijn opgenomen in tabel 2 voor war betreft de volumedichtheden van elk proefstuk van de schijven
7, 4, 7 en 10 van alle stammen en in tabel 3 voor elk van
de 10 schijven de gemiddelden van het gehele kernhout, van
l.ret gel.reie spinthout en van de gehele schijf. Sommige cijfers blijken hoger te zrjn dan normaal, vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van ingegroeide veel zwaardere
takresten. FIet laatste geldt ook voor het volumegewicht.
3) Volumegewicht. Dit werd bepaald na conditioneren bij een
relatieve luchtvocl.rtigheid van 6) Vo, waardoor het uiteindelijke houtvochtgehalte op ongeveer 15,5 % was gekomen.
D,e resultaten zijn op dezelfde wijze als voor volumedicl-rtheid in de tabellen 2 en 3 weergegeven.
Het volumegewicht en de voiumedichtheid hebben een zelfde
verloop door de stam heen, alleen is de eerste waarde ruwweg
100 eenheden hoger dan de laatste. Dit is logisch, omdat el
onder normale omstandigheden een vast verba.nd bestaat tussen
het volumegewicht en de volumedichtheid. Het kan versroorcl
worden wanneer er grote verschillen gaan optreden in de volumekrimp van het hout van de v,erschillende proefstukken of
delen van de stam, l.retgeen met deze populier niet l.ret geval is.
Conclusies met betrekking tot enige fysische eigensehappen
van het onderzoehte hout

1) Het
2)

spinthout heeft een veei lager vochtgehalte dan iret

kernhout.
Op de grens var spinr- naar kernhout treedt een plorselinge
en zeer sterke stijging van het vochtgehalte op.

3) Het

vochtgehalte van het spinÍ neemr af van binnen naar
buiten. In her kernhout neemr het af in de richting van her

hart.

4) Het vochtgehalte in het kernhour

venoonr een duidelijke
daling van de voet van de stam tot op een hoogte van ongeveer 5 meter en blijft vandaar tor aan de top tamelijk
konstant. Het vochtgehalte in het spinthout neemr eersr
over enkele meters roe, vertoont daatna een daling om ver-

5)
6)

volgens konstant te blijven.
Het vochtgehalte van het takhout is duidelijk lager dan het
gemiddelde vochtgehalte van de gehele stam, maar ook lager
dan stamhout van dezelfde dikte.
In het aigemeen nemen de volumedichtheid en het volume-

gewicht zowel van het spint als van het kernhour toe van

7)
8)

9)

binnen naar buiten.
Zeer licht is her hout dat in her jeugdstadium van de boom
is gevormd.
De volumedichtheid en het volumegewicht nemen roe van
de vo:t naar de top van de stam. Dit geldt zowel voor het
spint als voor het kernhour.
De gemiddelde volumedichtheid en het gemiddelde volumegewicht van de gehele sram is ongeveer gelijk aan dichtheid
en volumegewicht op een hoogte van circa 5 tot 8 meter
van de voet.
Takhout is zwaarder dan stamhout.

Verl'and, ,tsset d,e uezelaftnetitzgen ett. de d,ichtheid
Het toenemen van de volumedichtheid is het gevolg van een
vermeerdering van de celwandsubstanrie. Dic moer dus te zien

blih op een beÉ.end beeld..
deze geuelde Poqilier geschikt aoor

Een ongeuone

Is

papierhoil?

Foto: H. Víoers
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zijn aan het dikker worden van de vezelwanden en een relatief
kÍeiner worden van het vezellumen. Ook het veranderen van de
chemische samenstelling van de celwand kan hier een rol bij
spelen. Hierover is nog te weinig onderzocht.
óp het eerste gezicht zijn de verkregen resultaten hier en daar
wàt tegenstrijdig, zoals de voiumedichtheid en de diameter van
het vezellumet di" beiden toenemen van het hart naar de omtrek, terwijl van de voet naar de top de wanddikte nauwelijks
verandert en de volumedichtheid wel toeneemt. Dit dient nog
verder bestudeerd te worden.

dikte van de vezelwand en diameter van het lumen, voorrs
vochtgehalte van het pas gevelde hout, volumedichtheid en voIumegewicht.

Volumedichtheid, volumegewicht, vezellengte, wanddikte en
lumendiameter nemen toe van het hout naar de omtrek van de
stam. Volumedichtheid en volumegewicht nemen toe, vezellengte en lumen nemen af en wanddikte verandert nauweliiks
van de voet naar de top van de stam. Op de grens russen spinten kernhout treedt een zeer abrupte en sterke toeneming van
het vochtgehalte op in de richting van het kernhout. Takhout
is veel zwaarder dan stamhout.

Samenvatting

Het hout van drie stammen van Populus 'Robusta', afkomstig

Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van de af-

uit een aanplanting van1946 werd onderzocht op enkele,anatomische en Íysische eigenschappen. Bepaald werden vezellengte,

van het Houtinstituut TNO.

lr. W. D. J. Tuinzing

/

delingen voor anatomisch en voor mechanisch-fysisch onderzoek

Vooruitzichten Yan de griendcultuur (t)

t)

Rijkslandbouwconsuleni voor griendhoul en riet

De hoge geldelijke opbrengsten van onze oude, stokoude grienden nóben de aandacht getrokken. De vraag is gerezen of misschien een nieuwe periode van bloei voor de griendcultuur is
aangebroken. Of er soms aanleiding bestaat andermaal grienden
aan te leggen, wel te verstaan grienden, uitsluitend bestemd om
rijshout uóort te brengen. Zo ja, zullen het dan ware grienden
zijn, of populierenbossen met een onderteelt van griendhout?
Hi.r ..r àaár immers bestaat nog wel behoefte om grond op de
een of andere winstgevende wijze in eigen beheer te houden.

Geregelde inkomsten, zoals de griendcultuur biedt, zullen in
menig geval welkom zijn.
Het Àoet ernstig worden betwijfeld, of het bedrijfsleven uit de
aanleg van grienden voordeel zal kunnen Putten. Voor deze

twijfel bestaan verschillende redenen.
Van de kopers op struik kunnen maar weinigen zich veroorloven het griendhout aan de snoeipaal uit te benen, teneinde
aan de ,riag naer_ een aantal artikelen te voldoen. De markt

hiervan is namelijk spoedig verzadigd. In het algemeen is men
aangewezen op een eenvoudige wijze van oogsten,-als gevolg
*^niuu.r het griendgewas als Gelders hout beschikbaar komt.
Dit produkt kan tte.getts anders dan op waterbouwkundige
werkèn zijn bestemming vinden. Het bedenkelijke is, dat de
behoefte heel sterk wisselt. Ook van het artikel Gelders hout
kan de markt gauw verzadigd zijn! De eenziidigheid die het lot
van de griendcultuur is geworden, heeft het Landbouwschap
aanleiding gegeven tot instelling van de Stichting overname
rijsmaterialen (STOR). Ze waarborgt de oogster van griendhout
een zekere minimumprijs. \7ie zich zo grote kosten heeft getroost, als tegenwoordig met de aanleg van een griend ziin gemoeid, moet echter een heel wat hoger prijs kunnen maken,
een prijs die in tijden van schaarste voor rijsmaterialen wordt
besteed.

De een voor de ander heeft zich onaÍhankelijk van de griendcultuur gemaakt. De landbouw is daarbij niet achtergebleven.
De waterbouwkundige is de enige die het totdusverre niet zoncler deze teelt heeft kunnen stellen. Tal van pogingen heeft men
reeds aangewend om het naruurprodukt door kunststoÍÍen te
vervangen. De schaarste aan rijsmaterialen die.thans heerst en
de hoge prijs die hiervan het gevolg is, vormen een krachtige
prikkel op d.r. weg voort te gaan. Stellig zal onze moderne
wetenschap vatdaag of morgen de middelen verschaffen om het
althans zouer te brengen, dat korte perioden van ongekend grote
vraa,g fiaat rijshout komen te vervallen.

1)

Foto: Proefstation Akker- en $Teidebouw.

Hij die ware rijsgrienden wil

vestigen en de bedoeling heeft
een intensief geheer te voeren, is beperkt in de keuze van
grondsoort. Voor hem is kleigrond - liefst zware klei die nog

niet eerder griendhout heeft gedragen - de aangewezen grondsoort. Daar toch kan hij zich de toepassing veroorloven van
chloorthiamide of dichlobenil ter verdelging van onkruid. Daar
immers is de zo bladrijke amandelwilg, Salix triandra L., op zijn
plaats. Dank zij hoge opbrengst en bladrijkdom valt weinig
lichr op de grond. Deze eigenschappen stellen genoemde wilg
in staat de taak van genoemde bestrijdingsmiddelen met kracht
te ondersteunen en voort te zetten. Alleen daar, waar men het
onkruid onder de duim weet te houden, is het gebruik van
meststoffen verantwoord. En deze nu maken het de griendteler
mogelijk van een oogst om de drie jaar op een hak elke twee
jaar over te gaan. \íie bij aanleg van de griend aan het poothout van de amandelwilg wat stek van de katwilg, S. viminalis
L., toevoegt, zal met een bescheiden bemesting telkens een gewas van de vereiste lengte verkrijgen. Bij deze keuze van soorten ontstaat niet alleen fijn en takkig, doch tevens goed houdbaar rijshout. Deze houdbaarheid is vooral dan van belang, als
de oogst eens enkele jaren op schelf zou moeten blijven staan.

\Teinigen die griendhout zouden willen telen, genieten het
voorrecht hiervoor nu juist komkleigrond beschikbaar te hebben. En, indien dit wel het geval is, dan geldt het veelal percelen die temidden van graslanden zijn gelegen. De wilg in het
De taak die l:et oele blad aan tle amandeluilg uerutlt, blijÍt niet tot de
zomer beperÈt: het dekt langduig de grond'
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algemeen en de amandelwilg in het bijzonder is heel gevoelig
voor groeistoffen. Het gebruik hiervan is algemeen geworden
en als er wind heersq kan tot op flinke afstand van de plaats
van toepassing het griendgewas schade ondervinden. In dit opzichr zijn grienden tegenwoordig aan groor gevaat blootgesteld,
zodat meer dan voorheen behoefte bestaat ze tot complexen te
verenigen.
Roofbouw, die oude grienden slechts langzaam te gronde richt,

bij jonge grienden niet veroodoven. Anders is
het met het pas verworven bezit gauw gedaan! Voor de Rijkswaterstaat worden in de Tielerwaard proeven genomen. Deze
leren, dat dank zij de tegenwoordige hulpmiddelen met berekkelijk weinig werk opmerkelijk hoge opbrengsren aan Gelders
hout kunnen worden verkregen. Dit weinige werk dienr men
echter zorgvuldig, met kennis van zaken en revens op her juiste
ogenblik uit te voeren. Om dit te bereiken, is veelvuldig toezicht vereist. Ook om deze redenen zou het raadzaam zijn
kan men zich

grienden tot complexen te verenigen. \Vat de zorgen aangaat,
die een moderne griendcultuur vtaagt, denken we aan: djdelijk
begreppelen van het gedraineerde land, schonen van sloten, inboeten van opengevallen plaatsen, strooien en spuiten van veÍdelgingsmiddelen, toedienen van meststoffen, opruimen van
woelratten, keren van wild en onschadelijk maken van hinder-

K. Adema

/

lijke onkruiden, voorzover

deze de dans ontsprongen zijn. Velen
zullen niet meer over voldoende personeel beschikken om deze
maatregelen te kunnen nemen.
Zo goed men nog steeds teenhout en hoephout verwerkt en er
geregeld bonenstaken uit het gewas worden gesnoeid, zo zal
ook het gebruik van rijsmaterialen voorrdureÀ. Al zouden ze
nog maar toepassing vinden bij onderhoudswerk, of bij de uitvoering van kleine waterwerken. Voodopig zullen de bestaande,
helaas wel heel oude grienden in een behoefte blijven voorzien. De pijzen die onze griendtelers de laatste jaren voor hun
gewassen hebben kunnen maken, zijn voor menigeen een verrassing geweesr. In jaren van geringer schaarste zullen stellig
lager prijzen gelden, maar ook dan zaI dit bezit nog aanuek-kelijk zijn. Indirecr is de staat de grootste afnemei van rijsmaterialen. Hij is tevens koper van een hoeveelheid rijshout
en zodoende kan hij gemakkelijk invloed op de prijs oefenen.
Tolang de voortbrenging van griendhout een landsbelang is, zal
dit in de prijs van dit gewas duidelijk tot uiting -oeten kom"rr.
En niet alleen de griendteler, maar ook de koper op struik
dient er wel bij te varen. Het gewas moer er immers op gezerre

tijden af. Het nuttige kan hier mer her uungenumJ worden

verenigd: onze grienden vormen een beeld dat we node uit het
landschap zien verdwijnen.

Het eÍÍect van niet oÍ slecht snoeien op de houtkwaliteit en opbrengst van populieren

Yer, Holl. LuciÍerslabrieken

Bij dit onderwerp gaat her er niet zozeer om war er moer
worden gedaan om van een jonge populierenplanr een mooi
opgaande boom te vormen. De bedoeling van dit arrikel is
veeleer te wijzen op de invloed die het snoeien kan hebben op
de houtkwaliteit en daarmee op de afzet. Men kan zich afvragen
oÍ het nodig is veel aandacht aan het snoeien te besteden en of
het loont goed onderhouden stammen te telen.
Om massa te verkrijgen is het praktisch niet nodig snoeischaar
of snoeizaag ter hand te nemen; het resultaat is dan echter een
stam met veel knoesten en weinig afzetmogelijkheden. Het
aldus geteelde hout is alleen te verkopen voor mindere kwaliteit
kisthout of om te worden vermalen tot pulp voor bv. hardboard
en andere platen. Deze vorm van culruur betekenr echter dat
slechts een opbrengst wordt verkregen van 50 % in verhouding
tot goed onderhouden stammen, wat neerkomt op een prijsverschil van -f f 30,- per m3. Dergelijk niet gesnoeid hout is
te slecht om te veÍwerken in een industrie waar het aankomt

Foto 1 (linÈs). Nammering der st*kken uan Jinks naar recbrs
Foto 2 (rechx boaen). Zeer goed fineer.
Foto 3 (rechx onder). Detail aan goed. fineer.

op kwaliteir; het afvalpercentage is te hoog en de loonkosten
voor het netro-hour srijgen auromarisch. Bedenkt men hierbij
dat een verantwoorde snoei, ook als deze door derden wordi
uitgevoerd, niet meer kost dan ï 5,- per m3, dan ziet men dat

het snoeien zichzelt beraalt.
Foto 1 laat zien wat uit een stam van 10 meter lengte aan
knoestenhout moet worden uitgezaagd voor de lucifersindustrie.
Schilbaar ztjn de stukken 2 toc 8, 10, 11, 13, l1., Il en 19.
Niet schilbaar zijn de stukken I,9, 12, 14, 16 en 18. Het afvalpercentage bedraagt hier 20,5 /6. lndien door re laar snoeien
nag zgn. verborgen knoesten tevoorschijn komen bij de verdere
bewerking zal her afvalpercenrage nog belangrijk srijgen.
Foto 2 geeft een beeld van een zeer goed stuk fineer; het betreft hier een zeer goede houtkwaliteit met rechtdradig vezelverloop.

Foto 3 is een detailopname van goed rechtdradig fineer.
Foto 4. Hier ziet men de invloed van knoesren. Her over

de
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knoesten gegroeide hout geeft een afwijkend vezelverloop en
geeft breuk en spanning in het hout.

Foto 5. Te laat verwijderde kleine waterloten geven eveneens
afwijkingen in het vezelverloop.
Dikwijls wordt de vraag gesteld of er in de toekomst nog wel
afzet zal zijn voor goed onderhouden populierenstammen nu

uit kunststof worden vervaardigd. Dit is een
reële vraag en het is duidelijk dat, indien het houtverbruik in
de emballage-, klompen- en lucifersindustrie terugloopt, het
grootste gedeelte van het populierehout een afzet zal moeten
vinden in de vezelverwerkende industrie. Voor deze industrie
heeft populierehout goede kwaliteiten en een verhoogde vraag
hiernaar in de toekomst ligt voor de hand.
Het is niet juist om te veronderstellen dat het onderhoud van
de bomen geen of nauwelijks een rol meer zal spelen. Er zal
voor speciale doeleinden steeds vraag blijven naar goed ondersteeds meer zaken

houden populierehout. Ook mag het niet uitgesloten worden
geacht dat zich nieuwe toepassingsmogelijkheden zullen voordoen. Ook wordt wel beluisterd: ,,voor de vezelindustrie heeft
rnen geen goed hout nodig". Deze uitspraak berust op een dwaling. De vezelindustrie is momenteel ingesteld op goedkoop
hout dat thans in voldoende mate voorradig is in de vorm van
tak- en tophout, dunningshout en zageijafvallen. Ook de machines die dit hout vermalen zijn hierop gebouwd. Het wat zwaardere en goed onderhouden populierehout is zeker niet minder
geschikt, maar momenteel te duur. \Vat zwaardere stammen
hebben zeker voordelen bij de verwerking en geven naar verhouding meer produktie aan houtstof. Van belang voor de teler
is hierbij het bastverlies, dat bij stammetjes van 0,25-0,35 mg
inhoud praktisch het dubbele kan zijn van dat bij stammen van
1-1,5 rn3 inhoud. Het is echter de vraag of bij een ombuiging
van de afzet in de richting van de vezelindustrie men specifiek
vezelhout moet telen met een korte omloop van ongeveer 12
jaar. Men kan dit wel doen, doch moet dan zorgen voor uitwijkmogelijkheden in de vorm van dunning. rilTelke omloop of welk
plantverband men ook gaat toepassen, een goede snoei is zeker
gewenst en verantwoord. De snoei in de jeugdjaren is een basis
voor de toekomst en indien men bv. toch na 12 jaar de hele
opstand wil vellen, zal men door snoeien zeker een betere kwaliteit slijphout voor de papierindustrie hebben verkregen.
De kosten voor het snoeien tot het tiende jaar zullen zeker niet
hoger liggen dan ï 1,- per boom voor 2 maal snoeien. Ook de
eisen voor vezelhout kunnen in de toekomst scherper worden

Foto 4 (bouen). Slecht fineer tloor hnoest.
Foto 5 (onder). Inaloed ldn te ldat oenuijderde uaterloten.

en een snoei van de bomen rechtvaardigen. De verwerking van
vezelhout zal in de toekomst plaats vinden in sterk gemechaniseerde bedrijven, waatdoor automatisch hogere eisen aan de te
verwerken grondstoffen worden gesteld. De papierindustrie, een
belangrijke toekomstige afnemer, zal vooral wat het slijphout
betreft vermoedelijk voorkeur hebben voor recht, regelmatig
gegroeid hout, dat gezond en rechtdradig is, licht van kleur met
een goede vezellengte, met weinig of geen knoesten en een bepaalde diameter. Ook in de vezelindustrie zullen echter verschillen in kwaliteitseisen blijven bestaan. Hout dat goed gesnoeid
is en een goede structuur bezit zal zeker de beste priizen maken
en ook zullen hiervoor de afzetmogeliikheden groter ziin. Het
niet of verkeerd snoeien sluit een betere prijs bij voorbaat uit.

lr. H. A. van der Meiden / De lnternationale Populierencommissie biieen in Canada
SÍicrrting
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Eén van de ,,jongste" leden van de Internationale Populierencommissie (I.P.C.), Canada, was de gastheer van deze commissie
tijdens diens I3e Zirting, gehouden van 22 tot 28 september
1968.

meebrengt, is in de laatste jaren in toenemende mate gebleken.
Dit is de reden waarom de Nederlandse Nationale Populierencommissie tijdens de Zitting in Canada een reorganisatie-voorstel heeft ingediend, waarop wij later in dit artikel nog terugkomen.

,,Populier" van november 1965 hebben wij bij een bespreking van de 12e Zitting van de I.P.C. in Perzië al iets over deze
internationale organisatie meegedeeld. Populier is zó over de
hele wereld verspreid en heeft zo'n grote betekenis voor de
houtproduktie, met name ook in onrwikkelingslanden, dat de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
(F.A.O.) het ongeveer l0 jaat geleden nuttig heeft geoordeeld
de toen reeds bestaande I.P.C. geheel in haar eigen organisatie
onder te brengen.
Van de I.P.C. kunnen alle bij de F.A.O. aangesloten landen lid
zijn, als zij dit wensen. Op het ogenblik heeft de I.P.C. 25 leden;
deze zijn verspreid over de hele wereld. Dat een dergelijke
situatie niet alleen voordelen maar ook grote nadelen met zich

In

De 13e Zitring van de I.P.C. had plaats in Montreal, en werd
voorafgegaan door enkele excutsies in Canada en gevolgd door
een excursie in de Verenigde Staten. Van Nededandse zijde
waren bij de Zrtting aanwezig schrijver dezes als gedelegeerde,
voorts de heer Broekhuizen van de Landbouwhogeschool, en
.le heer Koster van het Bosbouwproefstation. Laatstgenoemden
hebben ook aan de excursies deelgenomen.

In dit artikel zullen wij

ons beperken tot een verslag van de

bijeenkomst; de heren Broekhuizen en Koster zullen hopelijk
in volgende afleveringen van ,,Populier" iets vertellen over hetgeen zij van de Noordamerikaanse populierenteelt hebben get
zien tijdens de door hen gemaakte excursies.
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Gedurende de vergaderweek kwamen verschillende werkgroepen
van de I.P.C. bijeen, terwijl verder het Executive Committee,
het Dagelijks Bestuur van de I.P.C., verscheidene malen bijeenkwam. De eigenlijke Zitting van de I.P.C., waarbij 13 van de
25 leden-landen verregenwoordigd waren, nam 3 dagen in beslag.

De belangrijkste gespreksstof tijdens de zitting werd gevormd
door de periodieke verslagen van de landen. Op grond hiervan
zullen wij een aantal aspekten van de teelt en de houwerwerking in die landen de revue laten passeren; in een volgend
artikel zullen wij nog speciaal terugkomen op de problemen
van houtafzet en houtverwerking, die tijdens de discussies in
Montreal uitgebreid aan de orde zijn geweesr. Aan het einde
van dit artikel zullen wij tevens iets vertellen over het reeds
eerder genoemde reorganisatie-voorstel dat door Nederland is

krijgen in de kosten en in het rendement van de populierenteelt
in verschillende landen. Tot dusverre is het resultaat pover.
Tijdens een bijeenkomst van het Executive Committee van de
I.P.C. in Madrid (L966) hebben wij aangedrongen op het geven
van duidelijke richtlijnen aan de landen voor de opstelling van
kosten- en rentabiliteitsberekeningen. Het zou interessa nt zijn
om dergelijke berekeningen te vergelijken voor landen die in
eenzelfde gebied liggen, b.v. in I7est-Europa. Men zal het dan
echter eens moeten zijn over de te hanteren rentevoet, over de
verschillende kostenfaktoren, en over de berekeningen van de
opbrengsr. Richtlijnen hiervoor zouden door het secrerariaar van
de I.P.C. worden opgesteld, maar ror dusverre is hiervan niets
gekomen. Het heeft weinig zin de onvergelijkbare en moeilijk
te beoordelen cijfers, door de verschillende landen in Canada
meegedeeld, hier te vermelden.

ingediend.

3)

I)
I)

De I.P.C. is belast met de registratie van populiererassen. Hierbij ontstond de moeilijkheid dat men weliswaar allerlei mogelijke populierenamen kan registreren, maar dat voor de praktijk
van de populierenteelt niet de naam maar het ras belangrijk is.
Als men een naam noemt moet men weten om welk populiere-

Populierenteelt en houtmarkt in de verschillende landen
H o utproduktie, h o utu eru erking en hoatnzarkt
Uit de rapporten van de verschillende landen blijkt deels een
pessimisme, deels een optimisme over de onrwikkeling van de
populierenteelt. Het pessimisme wordt vooral veroorzaakr doordat in bepaalde landen, met name in Europa, de houtafzet
moeilijkheden ondervindt. De discussie hierover was bijzonder
interessant en leerzaam; het kwam tijdens de

Zitting tot

een

konfrontatie van verschillende opvattingen t.a.v. de oorzaken
van de huidige moeilijkheden bij de houtafzet. Hoewel wij,
zoals reeds gezegd, in een volgend artikel op deze onderwerpen
nader zullen ingaan, moet flu toch wel iets hierover worden
gezegd.

In het mei-nummer van ,,Populier" van dit jaar hebben wij opgemerkt, dat veel moeilijkheden bij de populierehoutafzet onr.staan doordat de industriële verwerkingsmogelijkheden zich niet

in gelijke

mate hebben ontwikkeld als de houtproduktie, een

Íeit dat evenwel door de populierentelers te weinig of te laat is
onderkend. Eigenlijk moeten wij het nog anders stellen: De industriële verwerkingsmogelijkheden hebben deels een richting
genomen, die afwijkt van de traditionele paden, iets dat grote
konsekwenties moet hebben voor de methoden van populierenteelt, althans in een deel van het populierenareaal.
Speciaal dient er op gewezen te worden dat het geringe inzicht
van de populierentelers in de ontwikkelingen op de houtmarkt
vooral ontstaat doordat men niet of weinig georganiseerd is,
met name bij de verkoop van het hout. Ook tijdens de besprekingen in Canada bleek bij de vertegenwoordigers van veel
landen een gebrek aan begrip voor de funktionering van de
houtmarkt en de ontwikkelingen in de houtverwerkende in-

ld.entit'ihatie en registrutie uan populier

\íij

ras het gaat.
doelen hiermee op het feit dat veel populiererassen onder meer dan één naam bekend staan; het is echter van

belang dat voor elk ras slechts één naam geregistreerd wordt.
Men zal het dan echter over die naam eens moeten zijn.
In dit verband moeten wij hier wijzen op een belangrijk voorstel van Nederlandse en Duitse zijdg een aantal jaren geleden
aan de I.P.C. gedaan, n.l. om voor S7est- en Midden-Europa
een studiegroep te vormen met uit elk land een vertegenwoor-

diger, met als doel zorgvuldig te onderzoeken welk ras mer
welke naam moet worden aangeduid. Indien men het over de
iuiste naam eens is, kan namens deze landen die ene naam voor
l.ret betreffende ras ter registratie aan de I.P.C. worden voorgesteld. Deze studiegroep is inderdaad ingesteld, mer als voorzitter de Fransman Pourtet en als secretaris onze landgenoot Ir.
Broekhuizen. De groep, die bij Keulen een terrein voor een
populetum ter beschikking heeft gekregen, funktioneert uitstekend. Zo is o.a. overeengekomen dat onze Populus 'Heidemij'
onder deze naam wordt geregistreerd, waarmee de Duitsers hun
benaming 'Missouriensis Holland' laten vallen. Onze vroegere

P. 'Serotina erecta', later P. 'Regenerata', is geregistreerd onder
de Duitse naam P. 'Forndorf'. Dit zijn slechts enkele van de
resultaten, die er sterk aan meewerken orde in de onoverzichtelijke siruatie van de populierenamen te scheppen.
Tijdens deZitting van Montreal bracht deze werkgroep verslag
uit. Ditzelfde werd gedaan ten aanzien van het Mediterrane
populetum bij Rome, waar alle rassen uit het Middellandsezeegebied zijn bijeengebracht. Laatstgenoemde aktiviteiten zijn
echter nog niet in een regionale studiegroep ondergebracht.

dustrie aanwezig te zijn. Mede hierdoor bleek men vooral in
Europese landen ook niet goed raad te weten met de huidige
moeilijkheden, die ten dele door hetzelfde tekort aan begrip
zijn ontstaan. Bij de discussies over dit onderwerp bleken de
Noordamerikanen een geheel andere, meer doelmatige instelling te hebben; dit is ook begrijpelijk, omdat de bosbouw daar,
en dat geldt zeker voor Canada, zich volledig op de houwer-

Interessant is nog dat Joegoslavië meedeelt momenteel ongeveer
100 wilgeklonen in studie te hebben. Canada deelde mee naasr
eigen rassen slechts één Europese handelskloon te gebruiken,
nl. P. 'Gelrica'!

werkende industrie heeft gericht. In Noord-Amerika heeft men
echter een ander probleem en dat is dat daar nu juist de kennis

4)

van teeltmethoden in de ruimste zin van het woord, dus inclusief klonenkeuze, bemesting, etc., veel re wensen ovedaar,
omdat men tot dusverre met de aanplant van bos weinig ena-

ring heeft.
Nogmaals, op de bovengenoemde onderwerpen komen
een volgend artikel in ,,Populier" uitgebreid terug.

2)

wij

in

Kostencijfer

Reeds gedurende veel jaren probeert de I.P.C. een inzicht te

Kuekerijen

In veel landen vindt momenteel onderzoek plaats naar de beste
stek- en plantafstanden op de kwekerij. In het algemeen besraar
de neiging met grotere afstanden te gaan werken.
Op verzoek van de I.P.C. is ter gelegenheid van de L3e Zitring
een aantal rapporten ingediend over de vermeerdering van P.
deltoides. Zonder chauvinistisch te zijn, kunnen

wij konstateren

dat de beste bijdrage van Nederlandse zijde kwam, namelijk
een rapport van Ir. Koster van het Bosbouwproefstation (zie
btz. 66).
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Popalieren in opstand.en
Opvallend is het toenemende aantal landen dat meedeelt zich
bezig te houden met onderzoek naar plantafstanden: Argentinië,
België, Frankrijk, Spanje, Libanon, Marokko. Verder is ons bekend dat uitgebreid onderzoek ook plaats heeft in o.a. Turkijë,
Roemenië, Joegoslavië, Tsjechoslowakijë en Engeland.
Ook in Nederland begint dit onderzoek op gang te komen. Het
zal duidelijk zijn dat het hier gaat om onderzoekingen van zeer
lange duur, die echter van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de populierenteelt en van de houtafzet.
De toenemende betekenis van de platen- en van de papierindustrie als afnemers van populierehout, naast de afnemende
betekenis van een aantal traditionele afzetmogelijkheden, maakt
het des te urgenter om te weten in hoeverre en onder welke
voorwaarden het verantwoord is veranderingen aan te brengen
in de tradirionele plantafstanden, welke van gebied tot gebied
sterk wisselen.
Hierbij moet bedacht worden dat een dergelijk onderzoek onverbrekelijk verbonden is met goede bedrijfseconomische berekeningen. Voorts staat wel vast dat mede in verband met

5)

genoemde ontwikkelingen op de houtmarkt het gebruik van
sneller groeiende rassen steeds meer noodzakelijk wordt. In de
verschillende landen blijkt dan ook het onderzoek naar de groei
van verschillende populiereklonen een grote plaats in te nemen.
Later, bij de behandeling van het selektie-onderzoek, komen wij
hierop nader terug.
Opmerkelijk is dat in verreweg de meeste landen het gebruik
van meerl'arig plantsoen nog wordr geprefereerd. Nederland is

één van de weinige uitzonderingen waar men in toenemende
mate één-jatig plantsoen plant; in de Noordamerikaanse landen
blijkt men veel meer voor de Nederlandse methode te voelen,
en gebruikc men, vooral in de U.S.A. zelfs forse stekken als
plantmateriaal.

Om nog even terug te keren op het gebruik van populiereklonen: In vrijwel alle landen waar reeds sinds lang sprake is
van teelt van populiereklonen, is het aantal gebruikte rassen
zeer beperkt. In de regel bestaat 75-80 % van de geplante
populieren uit niet meer dan 4-6 klonen. Steeds weer moet er
op worden gewezen dat deze beperking grote risico's inhoudt
bij het optreden van ziekten, en dat een aanzienlijke uitbreiding
van het sortiment rassen, waaruit de teler een keuze kan doen,
noodzakelijk is.

6)

Selektie en ueted.eling
Mede in verband met hetgeen

wij zojuist

opmerkten, zal her

duidelijk ztjn dat het veredelings- en selektie-onderzoek grote
aandacht heeft; dit geldt voor vrijwel alle leden van de LP.C.
Tijdens d,e Ztr.ring hebben wij er herhaaldelijk de nadruk op
gelegd dat in verband met de veranderingen op de houtmarkt,
voorts i.v.m. de stijging van de kosten van de teelt, de betekenis
van dit onderzoek bijzonder groot is en nog steeds groter wordt.
Aan de hand van een onderzoek van de werkgroep ,,Bedrijfs-

economie" van onze Nationale Populierencommissie (binnenkort in dit tijdschrift te publiceren), is uiteengezet van hoe
groot belang het gebruik van sneller groeiende rassen voor de
financiële resultaten van de populierenteelt is.
Het is merkwaardig dat zelfs in een land als ltalië, waar het
onderzoek grote aandacht aan de populierenteelt besteedt, het
maken van nieuwe rassen door gekontroleerde kruisingen in de
groepen Aigeiros en Tacamahaca pas zo laat, nl. sinds kort, op
gang is gekomen. Met enige trots kunnen wij konstateren dat
in Europa eigenlijk alleen België en Nededand sinds lang op

grore schaal met het maken van dergelijke kruisingen bezig
zrjn, als gevolg waarvan het populiereninstituut van de lJnion

Állumettière te Geeraardsbergen (België) en het Bosbouw-

proefstation te rilTageningen nu tenminste over grote aantallen
nieuwe rassen beschikken, welke in een meer of minder ver
gevorderd stadium van toetsing zijn. O.i. moet verwacht worden
dat alleen deze twee landen op korte termijn voldoende nieuwe
rassen op de markt kunnen brengen. In dit verband moeten wij
weer een rapport van Ir. Koster van het Bosbouwproefstation
vermelden, dat tijdens de Zitring in Montreal indruk maakte;
de heer Koster heeft daarbij iets verteld over het selektie- en
veredelingsonderzoek van dit proefstation. Andere landen houden zich voornamelijk bezig met het selekteren van populiereklonen in de naruur, maar zijn overigens nog maar pas of nog
niet begonnen met doelbewust kruisingswerk in de eerdergenoemde populieregroepen. Naast België en Nederland is
Joegoslavië, zij het sinds korte tijd, ook met een grootscheeps
kruisingsonderzoek bezig.

7)

Ziekten

Het blijkt dat de bladziekte Marssonina brunnea zich

steeds

verder over Europa verspreidt. Deze ziekte, het eerst gekonstateerd in Nederland, veroorzaakt grote schade in Italië en nu
ook in Joegoslavië. In verschillende landen wordt de ziekte
onderzocht, terwijl er

bij

de selektie van nieuwe rassen

in sterke

mate rekening mee wordc gehouden. In Nededand en België
b.v. worden gevoelige klonen reeds bij de eerste toetsingen van
nieuwe populieren verwijderd.
Verder is weinig nieuws over populierenziekten te vermelden.
Hetzelfde geldt voor de insekren.

8)

Houtgebruik

Hierop zullen wij in een volgend artikel terugkomen.

II)

Verkiezing van een nieuw Executive Committee
Elke zes jaar moet een nieuw E.C. van de LP.C. worden gekozen. Uit de voorgestelde kandidaten werden voor de periode
1969-1974 de volgende 12 leden gekozen:
- Italië
Castellani
Jaime Fanlo - Frankrijk
Karagpz Chardenon
- Roemenië
Maini
Clonaru
- Oostenrijk Van derMeidenDonaubauer

Giordano

Heitmiiller

III)

-

Italië
Duitsland

Spanje

Turkijë
Canada

Nededand

Pourtet - Frankrijk
Ragonese - Argentinië

Reorgalisatie van de Internationale Populierencommissie

Door het Nederlandse lid van het Executive Committee (E.C.)
is een pian opgesteld voor een interne reorganisatie van de
I.P.C. Dit plan is naar voren gebracht in het vorige E.C. en
vervolgens door de N.P.C. van Nederland overgenomen. Van
die zijde is aan de I.P.C. voorgesteld de realisering van dit plan
aan het nieuwe E.C. in studie te geven en dit Committee te
machtigen hierop gebaseerde voorstellen rechtstreeks bij de
Direkteur-Generaal van de F.A.O. in te dienen.
Het Nederlandse plan is gebaseerd op enkele ontwikkelingen
die de toekomst van de I.P.C. in zijn huidige vorm tot een
twijfelachtige zaak maken. In de eerste plaats blijkt dat nu
zoveel landen met zoveel verschillende problemen lid van de
I.P.C. zijn, dat het sreeds moeilijker wordt om tot een zinvolle
behandeling van deze problemen te komen in een zo gevarieerd
gezelschap. Het zal bijvoorbeeld duidelijk zljn dat het voor
Nederland wel mogelijk is om gezamenlijk met andere \7esteuropese landen over problemen van populierenteelt en houtverwerking te praten, maar dat een dergelijk gesprek tussen
Nededand en b.v. Japan of Egypte weinig vruchtbaar is, omdat
de omstandigheden te veel uiteen lopen. Een tweede rem op de
ontwikkeling van de I.P.C. is het feit dat het secretariaat van
de I.P.C., in handen van de F.A.O., de huidige wereldomvatten-
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de organisatie niet aan kan; dit ligt mede aan de genoemde
enorme spreiding van de problemen. De kern van her Nederlandse voorstel, waarop wij hier niet nader zullen ingaan, is dan
ook dat gestreefd moet worden naar een meer regionale organisatie van de I.P.C. Dit zou o.m. betekenen dat b.v. de I7est- en
Middeneuropese landen in een ,,Regionale Populieren Commissie" hun gemeenschappelijke problemen kunnen bespreken,
zonder zich gelijktiijdig te moeten bezighouden met ontwikkelingen in geheel andere delen van de wereld. Her Executive
Committee van de I.P.C. kan dan zorgen dat de resultaten van
het regionale werk ter beschikking komen van regionale populierencommissies in andere delen van de wereld. Elke regionale
populierencommissie zal zijn eigen voorzitter en secretaris hebben, waarbij het secretariaat niet bij de F.Á.O. maar bij één van

de deelnemende landen zal berusten.

Het voorstel van Nederland kwam pas in de slotzitting van de
I.P.C. aan de orde, wat ons de mogelijkheid bood om tevoren
uitgebreid kontakt over deze kwestie op te nemen mer de gedelegeerden van de andere landen. Mede dank zij dit voor-overleg werd het Nederiandse voorstel met algemene steÍrmen aanSenomen.

4) Met

het om het Canadese aandeel
daarin gaat, goed georganiseerd. Het aandeel van de F.A.O.
in de organisatie werd deels minder gunstig beoordeeld. De
klachten van de deelnemers betroffen voo--al het niet volledig of te laat aanwezig zijn van dokumenten die uit Rome,
het hoofdkwartier van de F.A.O., moesten komen. Deze

Bizondere faken 5BB;

/ Populierenbebossingen
AÍd' Beplanlingen R.|J'P'

3ij

3)

gebracht.

IV) Enkele konklusies
1) De conferentie was, voorzover

lr. A. J. van der Poel

2)

moeilijkheden liggen aan de organisatie in Rome en zeker
niet aan de secetaris van de I.P.C., de heer Fugalli. Deze
heeft al het mogelijke gedaan om de Zitting te doen slagen.
Op instigatie van Nederland zal door het Executive Committee een reorganisatie van de I.P.C. worden voorgesteld.
Op verzoek van Canada zaI deze reorganisatie zich tot de
hele I.P.C. uitstrekken, dus ook tot de werkgroepen. De tor
dusverre gevolgde werkwijze met de werkgroepen bleek nl.
evenmin efficiënt.
D. konfrontatie op het gebied van populierenteelt en vooral
houtmarkt tussen Noord-Amerika enerzijds en Europese
landen anderzijds, zowel als die tussen verschillende groepen
Europese landen, was zeer belangwekkend en heeft mogelijkheden aangegeven om in de toekomst de aktiviteiten van
de I.P.C. beter te richten.
Tijdens deze konfrontatie kwam duidelijk naar voren het in
alle ontwikkelde landen teruglopen van de traditionele houtafzetmogelijkheden, en het zich openen van aanzienlijke
perspektieven in de platen- en papierindustrie.
Deze ontwikkeling vraagt een bestudering van de konsekwenties voor de populierenteelt, zoals o.a. van Noordamerikaanse, Joegoslavische en Nederlandse zijde naar voren is
name de grote betekenis van het selektie- en veredebij populier, zowel voor de financiële resultaten van populierenbeplantingen als voor de hourvoorziening van de industrie, is herhaaldelijk mer klem naar voren
gebracht. Onder andere de opvallende resultaren, bereikt
door het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" re \Vageningen, werden mer gÍore interesse aangehoord.
lingsonderzoek

in Oostelijk Flevoland

de ontwikkeling van de denkbeelden omtrent de inrichting
van het IJsselmeergebied heeft de landschapsvorming een belangrijke evolutie doorgemaakt.
Aan het hoofdmodef der drooglegging, genoemd in de \7et
van 1918, de uitbreiding van het agrarische areaal, zijn andere
motieven toegevoegd, die bepaald worden door de urbane ont-

wikkelingen, door de gegroeide verkeersintensiteit en door de
toegenomen behoefte aan recreatiegebieden. De recreatie zal
zich echter alleen dan goed kunnen ontwikkelen wanneer deze

zich kan afspelen in een goed gevormd landschap, waarin het
bos als het belangrijksre landschapselement een aanzienlijke
plaats inneemt. In een door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Foto 1. P.'Rob*sta' in O.-Fleuoland

]n

1966 uitgebracht overzicht der bestemmingen

in

de

nieuwe polders, nog uirgezonderd de Markerwaard, blijkt de
grote toename van het areaal bos- en natuurgebied.
Verdeling van de grond in procenten van de oppervlakte.

'sí'meer N.O.P. O.Fl.
20.000 ha 48.000 ha 14.000 ha
Landbouwgebied
\Toongebieden
Bossen en natuur-

Z.FI.
43.000 ha

87

87

75

1

1

I

50
18

gebieden

3

5

11

25

Kanalen, tochten,
sloten, dijken, wegen

9

7

6

7

Ook in de MarkerwaaÍd z l naar de huidige inzichten een oppervlakte van 15.000-20.000 ha de bestemming bos- en naturugebied krijgen. De plannen hiervoor zijn nog in een pril stadium
van ontwikkeling.
\Tanneer omstreeks het jaar 2000 de werken in de IJsselmeerpolders zullen worden afgesloten zal derhalve het areaal van
bos, recreatie- en natuurgebied in Nededand mer ca. 40.000 ha

zijn

toegenomen.

Aan het eind van het plantseizoen 1968 waren hiervan 7000 ha
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in Oostelijk Flevoland. De jaadijks in
te richten oppervlakte (in 1968 ca. 450 ha) neemt regelmarig
toe en zal in 1974 een hoogte van 1000 ha per jaar bereikt
gereed, v/aarvan 4000 ha

hebben.

\Teliswaar moeten de aantallen ha's ontleend aan het besremmingsplan niet als netto bosoppervlakte worden geïnrerpreteerd,
daar hierin ook zijn begrepen de natuurgebieden en specifieke
recreatieterreinen (speelweiden, vijvers, kampeerterreinen, dagcampings, etc.). Toch zullen de recrearieve voorzieningen slechts
aan hun doel kunnen beanrwoorden, wanneer deze gelegen zijn
tegen een achtergrond van bos.
Behalve de in de Markerwaard vrijkomende zandgronden bestaan de nog voor bebossing in aanmerking komende gronden
voor het merendeel uit zware zavel en klei.
Op deze zware gronden zal her op den duur mogelijk zijn hoogwaardige loofbossen te laten groeien, waarin eik, es, esdoorn en
beuk het beeld zouden kunnen bepalen. Vanwege de trage groei
van deze houtsoorren zouden onze kinds-kinderen zich hier in
een ver verschiet kunnen gaan recreëren.
De opgave waaraan nu voldaan moet worden is bos te maken,
dat als belangrijk landschapsvormend element ook inderdaad in
een relatief korte tijd zijn roI als zodanig vervult en bovendien
spoedig een omgeving biedt waarbinnen het recrearief gebeuren
zich kan afspelen. Deze opgave kan slechts dan goed worden
uitgevoerd, wanneer aan de pionierhoutsoorten populier, wilg
en els, een belangrijke plaats wordt gegeven, want slechts met
deze snel groeiende houtsoorren kan op korre termijn bos gevormd worden. De korte omloop maakt het bovendien mogelijk
om de volkomen gestoorde leeftijdsklassenverhouding aan te
passen aan voor een duurzaam bosbedrijf gestelde normen.
Bij de uitvoering van het bebossingsprogramma op de zwaardere gronden geldt als vuisrregel voor de houtsoortenkeuze de
volgende indeling:
70 /o popdier en wilg, omloop 15 tot 30 jaar,
20 7a es, esdoorn, iep, naaldhout, omloop van 40 tot 80 jaar,
I0 7o eik, beuk, omloop langer dan 80 jaar.
Daar een zo groor areaal met populieren wordt beplant is het
van uitermate groot nur gebleken te kunnen voorrbouwen op de
ervaringen, die mijn voorganger Ir. J. L. F. Overbeek reeds had
opgedaan in de Noord Oost Polder en in de eerste populierebebossingen van Oostelijk Flevoland. De reeds in de N.O.P.
gekozen plantafstand van 4 m vierkantsverband werd ook in
Oostelijk Flevoland toegepast. In het Reve-Abbertbos, gelegen
tussen Roggebotsluis en Elburg, zijn vrijwel alle populierebeplantingen in dir verband opgezet, terwijl alle opstanden bij
de aanleg werden onderplant met elzen (625 st. populieren,
-+ 4000 elzen). Alhoewel het aantal ter beschikking staande
klonen relatief gering was, werd roch gestreefd naar een zo
groot mogelijke spreiding van klonen over de oppervlakte.
Het omstreeks de jaren 1960 beginnende Marssonina tijdperk
noopte tot voorzichrigheid, zodat incidenteel ook klonenmengingen werden toegepast. Nu de oudste bossen zo omsrreeks
10 jaar oud zijn beginr het mogelijk te worden de balans op te
maken en het voor of tegen van bepaalde roegepasre methodieken tegen elkaar af te wegen.
De gevoeligheid van 'Serotina erecta' (- 'Regenerata'), 'Marilandica', 'I 21,4', 'Keppels Glorie' (- 'Serotina de Champagne')
en in mindere mate ook 'Heidemij' voor Marssonina was de
aanleiding deze klonen volledig uit het nog te gebruiken sortiment te schrappen. De aanwezige beplantingen met deze klonen
zijn aanwijsbaar achtergebleven bij de niet gevoelige en snel
groeiende'Robusta'). (Foto 1.)
Verheugend was het vrijgeven van de klonen 'Flevo' en 'Dorskamp', die reeds in door het Bosbouwproefstation aangelegde
proefperken een goede groei hadden getoond. Vooral de'Dorskamp'groeit uitermate snel, zij het ook wat krom, hetgeen mis-

Foto 2. 9-,jarige P.'Oxt'ord' in O.-Fleuolznd

schien vooial

in de eerste jaren is te voorkomen door deze

dieper te planten. Ook de gevoeligheid voor wind van deze
kloon vraagt bizondere beschermende maatregelen.
De snelste groeiers zijn tot nog toe de balsempopulieren 'Oxford' en 'Geneva' (zie ook ,,Inreressanre beplantingen" van Ir.
v. d. Meiden in Populier 4 (2) 1967).In de zomer van 1966
uitgevoerCe metingen gaven voor enkele 7-jarige 'Oxford'-beplantingen van 625 stuks per ha een inhoud van 27,5 ms/ha
(opperhoogte 9,50 m; diameter 12,20 cm). Een evenoude 'Robusta'-beplanting op gelijke grond bij gelijk stamtal een inhoud
van 75,2 m3 (opperhoogre 8,30 m; diameter 8,85 cm). (Foto 2:
9-jarige Balsempopulieren'Oxford'.)
Met de klonen 'Androscoggin' en 'Rochester' zijn nog war minder ervaringen opgedaan. Het laar zich echter aanzien, dat hiermede ook goede resultaten kunnen worden bereikt. Daar voor
het grote bebossingsprogram her aantal geschikte klonen momenteel beperkr is, zijn in samenwerking met het Bosbouwproefstation proefvelden aangelegd waar een twinrigtal nieuwe
klonen op hun geschikthheid voor aanplant in de praktijk wordt
getoetst. De hoop is gerechwaardigd dat hiervan een aantal op
redelijk korte termijn ter beschikking komt.

Het planrverband is destijds uir produktieoverweging nauw gekozen op 4 x 4 m. Tevens werden om een spoedige bodembedekking en een luw klimaat te verkrijgen elzenrijen op
i,30 m geplant. De populieren werden in de elzenrijen geplant.
Van deze werkwijze is bij de aanleg van nieuwe beplantingen
op enkele punten afgeweken.

Boomkwekefij bedrijven
A, S, van Rijn de Bruyn . Uden 0l,Br.)
TeleÍoon 04132-258'l

Grote voorraad 2- en 3-jarige populieren
in een uitgebreid sortiment, maten 6-8-10-12-14.
Te leveren met oÍ zonder wortel.
Amerikaanse Eiken, 6-8-10-12-14
Hoogstam, HalÍstam, Sierkersen.
Flinke voorraden goed bekweekte 1-, 2- en 3-jarige
appel, peer, pruim, kers, morel, perzik enz.,
diverse onderstammen.
Wij nodigen U gaarne uit, voor een bezoek aan onze kwekeriien.
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Daar de elzen periodiek (na 3 en 6 jaar) moeten worden aÍgezet en deze werkzaamheid nu geschiedt door middel van een
slagmaaier worden in de populierenrijen de elzen weggelaten.

Overwogen wordt ook om de elzen eetst na enkele jaren te
onderplanten, waarmee één keer afzetten zou kunnen worden
uitgespaard.

Het komt mij voor dat het planwerband toch aan de nauwe
kant geweest is, daar b.v. bij de snelgroeiende klonen zoals
'Robusta', 'Oxford', 'Geneva' en 'Dorskamp' na 10 jaar uit houtteeltkundige overv/egingen een dunning noodzakelijk wordt,
terwijl de kosten dan nog niet door de opbrengst worden gedekt. Tevens vertoont de 'Robusta' een begin van baswlekkenziekte, hetgeen ook aan een te nauw verband is toe te schtijven.
Daar over de plantafstanden en over het dunningstijdstip nog

steeds vele verschillen van mening bestaan zijn uitgebreide
proeven aangelegd om hierin enig licht te verschaffen.
Voodopig is o.a. gekozen voor een iets wijder vierhoeksverband
van 4 x 4,5 m, waatbij na twee dunningen de bomen in driehoeksverband komen te staan. Hiermede wordt tevens bereikt,
dat de kroonruimte beter wordt benut. Of dit plantverband het
goede is blijft een open vraag. Met de uiwoering van het bebossingsprogramma kan echter niet worden gestopt, zodat ten
aanzien van het gebruik van klonen en planwerbanden een
keuze gemaakt moet worden, die zolang het onderzoek over
deze problemen niet is afgesloten, alleen door aanwijzingen uit
de praktijk kan worden bepaald. De bebossingen in O-Flevoland beginnen deze aanwijzingen te geven en geven daarmede
tevens voldoende stof tot discussie.

lr. R. Koster / Vermeerdering van Populus deltoides, balsempopulieren en hybriden
met bladstek in de open lucht')
BosbouwproeísÍaÍion
Samenvatting
Bladstek (ook wel zomerstek genoemd) wordt gestoken in
open bakken onder voortdurend verneveling overdag.
's Nachts wotden de bakken bedekt met een hor.
Het materiaal dat voor vermeerdering wordt gebruikt bestaat uit de toppen van de jonge, groene nog niet verhoute
scheuten van het lopende jaar.
Na drie tot zes weken hebben de stekken wortels gevormd.
De methode is goedkoop. Door één man kunnen in twee
dagen ongeveer 2000 stekken worden verzameld en geplant
in een bak van 4,10 x 1,50 m.
Jonge bomen (2,5 jaat) en moeren geven goede resultaten.
In verhouding tot het aantal gebruikte stekken daalt bij
oudere bomen het percentage gezonde planten.
Een voorbeeld voor een tijdschema voor afharden wordt gegeven. Voor- en nadelen van de methode worden vermeld.

lengte in het midden van de bak geplaatst, 45 cm boven de
grond. Deze buis moet roeswrij zijn omdat zelfs kleine roestdeeltjes de sproeidoppen kunnen verstoppen. Eén uiteinde
wordt verbonden met de kraan, het andere wordt gesloten met
een stop die af en toe kan worden geopend om vuil, korrels,
schilfers enz. te verwijderen.
Sproeidoppen

Goede verneveling en een economisch waterverbruik werden
verkregen met ketsdoppen (zie foto), voorzien van openingen
van 0,8 mm diameter, die op regelmatige afstanden van 75 cm
op de buis worden geplaatst. Iets kleinere openingen zullen
waarschijnlijk dezelfde resultaten geven bij een geringer waterverbruik. De eerste en laatste sproeidop op de buis moeten elk
de helft van de onderlinge dopafstand (37,J cm) van beide einden van de bak verwijderd zijn.
Goot

Plaats

Open (niet afgedekte) koude bakken zijn zeer geschikt, maar
ook goed gedraineerde ruingrond, kan worden gebruikt, mits
deze niet in de schaduw ligt. Deze grond dient te worden omgeven door planken van 45 tot 60 cm hoog. Normale koude
bakken hebben als afmetingen 4,50 x 1,50 x 0,45 m. Ze moeten niet breder zijn dan 1,50 m omdat vanaf de zijkanten het
midden moet kunnen worden bereikt.
Bed'ekking

De normale ruiten van koude bakken zijn niet nodig. Een hor
moet echter beschikbaar zijn om de bakken gedurende de

Gedurende de verneveling ontstaan druppels op de buis die in
een smalle strook daaronder vallen. Dit beschadigt de stekken
op die plaats. Deze schade kan worden voorkomen door een
enigszins aflopend gootje onder de gehele lengte van de buis,
waardoor het water via een gat in de zijkanr. van de bak naar

buiten wordt afgevoerd.
Een eenvoudige oplossing is een plastic pijpje van ongeveet
J,5 cm diameter door midden te snijden. De helften kunnen als
goot worden gebruikt. Door een hieraan bevestigd smaller plastic pijpje stroomt het water door het gat in de bak naar buiten.

avond, de nacht en de vroege ochtend te bedekken (van ongeveer 17.00 tot 8.15 uur).

Ca.paciteit

V oeclingsbod'enz

nen ong€veer 2000 stekken worden gezet.

Een mengsel van rivierzand en turf in een verhouding van 1 :2

wordt in de bak gebracht in een laag van 25 cm dikte. De
grond hieronder moet goed bewerkt en los zijn om een goede
ontwatering mogelijk te maken.

In een bak met een standaardafmeting van 4,50 x 1,50 m kunWerk

Als moeren met ionge scheuten beschikbaar zijn kan één man

in een achturige werkdag 1000 bladstekken snijden, bijwerken,
in groeistoÍ dopen (zie hieronder) en ze in de bak plaatsen.

Water

De druk moet voldoende zijn om verneveling door een aantal
sproeidoppen te verkrijgen (zes per koude bak met afmetingen
als ondergenoemd). De normale waterdruk van de gemeente-

lijke waterleiding geeft de mogelijkheid tot verneveling in 5
tot 6 koude bakken (30-36 sproeidoppen aangesloten op één
kraan). De kosten van het water bedragen J 0,01 per bewortelde plant.

1)

Foto's: Bosbouwproefstation.

Zowel met als zonder Rhizopon AA (Beta-indolyl-butylazijnzuur) 1 /o (in poedervorm) zijn uitstekende resultaten verkre-

gen. Aileen de pas gesneden einden van de jonge bladstengels
worden in de poeder gedoopt. (Tot dusver is het voordeel van
Rhizopon AA niet bewezen.)
Srekken

Buis

Een buis met een diameter

Groeistol

vat 12 mm wordt over de gehele

De beste resultaten worden vetkregen als moeren beschikbaar
zijn. De toppen van de jonge, groene (onverhoute) scheuten
van het lopende jaar met rwee oÍ drie bladeren worden gebruikt.
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Grote bladeren worden gedeeltelijk weggesneden voordat de
stekken in de grond worden gezet. De normale lengte van stekken is 5 tot 6 cm. Als stekken mceten worden verzameld van
bomen wordt de voorkeur gegeven aan nog groeiende toppen
van de mijgen van het lopende jaar die veel licht ontvangen.
Stekken van takken, vooral van oudere bomen, geven een veel
minder gunstig resultaat dan stekken van moeren of zelfs van
wortelopslag zowel wat beueft percentage bewortelde r.o.v. het
totaal aantal stekken als wat betreft de hoeveelheid wortels per
stek.

tip aa'n u erzamelen
Met het verzamelen van stekken mo:t niet worden begonnen
voordat de nieuw gevormde scheuten ongeveer tweemaal zo

den wordt in het volgende schema gegeven
Periode

van/tot

le periode (2-l weken)
2e periode (2-3 weken)
Later geleidelijk verkort tot

7.)0-r7.r5
8.00-t6.4,
9.j0-r5.30

Bescherming door hor
'renf tot

r7.t5-7 30
17.15-7.j0

r7.tt-1.)0

Einde det verneveling na 4-6 weken.
3e periode (1-2 weken)

geen vern:veiing; alleen begieten
(4-5 maal per dag in het begin).
Beschaduwen gedurende zonnige perioden.
's Nachts geen bedekking.

4e periode

geen bedekking.

T ij d:

lang zrjn als de benodigde stek. In dat geval hebben de moeren
takken nog delen van scheuten over nadat de stekken zijn

Vernevelen

Zo nodig

beschaduwen.

of

Oprooien.

gesneden. Ze worden niet ,,kaal" achter gelaten. In Nederland
kan het eerste stek gewoonlijk gesneden worden in de tweede

Gedurende de eerste winter kan vorstschade worden beperkt
door de stekken tot het volgend voorjaar in de bakken te laten
staan. In perioden met zware vorst moeten de bakken worden
bedekt met een glasplaat en b.v. een rietmat. Er moet rekening
mee worden gehouden dat hoe later in de zomer de stekken
wortels hebben gevormd hoe kwetsbaardet zij zijn. De stekken
worden in het voorjaar gerooid en geplaot als normale planten.

helft van mei. Daarna kan weer stek worden gesneden, maar
niet te laat in de zomer. De resterende periode van de zomer
moet voldoende lang zijn om beworteling en enige verhouting
mogelijk te maken (zie ook de fcto op de omslag).
Dit betekent dat in Nededand na de eerste week van aususrus
geen stek meer moet worden gesneden.

Naielen

i)

Tijd.sd'uur

In

normale, niet te koude zomers bewortelt het merendeel van
de Aigeiros-, Tacamahaca-, Populus canescens- en Populus albaklonen in vier tot vijf weken. Gedurende de dag wordt verneveling toegepast van7.30 tot 17.15 uur.
Bij koel, regenachtig weer kunnen kortere tijden voldoende zijn,
speciaal na de eerste weken. Hoe meer zon de stekken onrvangen des te beter bewortelen ze.

Af barden
Dit is een kwestie van ervaring. Er kunnen geen vaste regels
worden gegeven. Na de eerste rwee of drie weken wordt later
in de ochtend met vernevelen begonnen en vroeger in de middag geëindigd, speciaal bij koud en nar weer. Als de zon schijnt
en het vernevelen onderbroken wordt (met her doel de planten
af te harden) moeten de stekken bedekt worden met het hor.
Zodra met het afharden wordt begonnen moer men niet veréleten te gaan gieten.
Een voorbeeld van een tijdsindeling voor vernevelen en afhar-

Deel aan een h.oade bah onder
aerneteling.

Ten beboeae oan de demonstratie zijn de b*is en goot alleen
oaer d,e helft aan htn lengte
gem.onteerd,

De klonen tuorden

gescheiden

Elhe kloon uordt

aangegeten

gehoaden door bamboestokken.
tne, een steeketiÈet.

2)

V

Om planten te verkrijgen van de gÍootte van éénjarige planten gegroeid uit winterstek moet men anderhaif jaar wachten (tor het eind van het volgend jaar).
Bij het veredelen van populier is het belangrijk om zo snel
mogelijk geïnformeerd te worden omtrent het bewortelingsvermogen van nieuwe klonen bij vermeerdering uit winterstek. Het is nog onzeker of dic vermogen parallel gaat met
het vermogen van klonen om zich uit bladstek te ontwikkelen. De methode geeft geen uitsluitsel over dit belangrijke
punt.

oordeletz

1) Nieuwe

2)
l)

zaallingen worden niet ernstig beschadigd door ze
,,in stukken te snijden" voor winterstekken of enren.
De opeenhoping van het voorjaarswerk wordt verminderd
(enten moeten in het vroege voorjaar worden gemaakt;
bladstekken worden in de zomer geplant).
Bij vermeerdering van grote aantallen nieuwe klonen werkt
de methoCe arbeidsbesparend in vergelijking met enten.
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Resultaten

I)

Met derlienjarige bonzen
\7enst U meer exemplaren van het extra nummer,

Materiaal
195 Populus deltoides behorende rot twee populaties, opgegroeid uit zaad dat ]n 1954 uit Michigan en Ohio is ge-

gewijd aan ,,Financiële resultaten van

importeerd.
a) Populus deltoides Michigan (93 bomen)
b) Populus deltoides Ohio (102 bomen)
Bladstek verzameld in jrni 1967.

P. delt.
Michigan

Materiaal:

l3-iarige bomen
Áantal klonen

Áantal gezonde planten
in koude bak okt. '67
na verplanten in de kwekerij juni '68
Idem als 7o \an
bladstekken
^antal
'67
in koude bak okt.
na verplanten in de kwekerij luni'68 t;

populieren-

Op schriftelijke aanvrage bij de adminisrratie vóór
15 december a.s. van minstens 5 exemplaren wordt

reductie op de prijs verieend.

P. delt.
Ohio

9t

Aantal bladstekken juni '67

de

teelt", te bestellen?

Totaal

19,

)720

102
4080

257 4

2113

4687

1478

t42r

2899

69,2

t 1,8

39,7

34,8

7800

60,1
^'7

)

1)

Gedurende en na het vetplanten in april 7968 van de koude bakken
de kwekerij waren de weersomstandigheden buitengewoon ongunstig
(zeer dtoog).

in

2)

Met zeaenjarige bomen
Mater'iaal

24 geselecteerde klonen (15 Populus deltoides f 9 Populus
deltoides x Populus nigra hybriden) afkomstig uit kruisingen in 1959.
Geplant in 1964 op een zeer winderige narte groeiplaats.
De bladstekken (verzameld in juni 1966) hadden een slechte conditie. Verwacht werd dat de bomen zouden srerven.

Matetiaal:
7-iarige bomen

x
delt.

P. delt.

P.

Aantal klonen
Aantal bladstekken juni'66
Aantal gezonde planten
in koude bak okt. '66

okt.'67 na één seizoen in de kwekerij
Idem als (y'o van aantal bladstekken
in koude bak okt. '67
okt.'67 na één seizoen in de kwekerij

P. delt. x
P. nigra

Totaal

15

9

24

450

27t

72'

)22

247
118

t69

89
71,5
19,8

90,0
42,9

Sproeidop (type: ketsdop)

207

78,t

Conclusie

28,5

J) Met

2,5-jarige bomen
Materiaal
65 bomen, gedeeltelijk afkomstig van half-sib nakomelingen, gedeeltelijk van kunstmatige kruisingen (zaad gezaaid

in

1963).
Bladstekken verzameld in

juni

1966.

Materiaal:

2,5-jatige bomen

Aantal klonen
Aantal bladstekken iuni'66
Aantal gezonde planten
in koude bak okt.'66

okt.'67 na één seizoen in de kwekerij
Idem als /o van aantal bladstekken
in koude bak okt.'67
okt.'67 na één seizoen in de kweketij

P. delt.
(half-sib kroost)

Bij vermeerdering van jonge bomen (2,5 iaar) zijn de verkregen resultaten met bladstekken bevredigend. Bij oudere bomen
zijn de resultaten enigszins teleurstellend, speciaal onder ongunstige omstandigheden. Niet onvermeld mag blijven dat volgens
tor ou toe verkregen (nog geringe) ervaring bij gebruik van
bladstek van moeren resultaten kunnen worden verkregen minstens vergelijkbaar met doch vaak uitkomend boven die met
bladstekken van jonge bomen.

P. trichocarpa
(half-sib kroost)

P. delt.

P delt.

x

P. delt. x
P. nigra

P. delt. x
P. trichocarpa
6
180

1950

76

84t

t6

567

7')

5

1

2t

960

150

t0

630

149

29
24

583
497

908

i69
94,5
80,1

t2l

99,9
80,7

96,6
80,0

92,5

79,0

97,7
86,7

Totaal

6t

94,6
80,4
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W. Roos

/

Het winnen van populierestekhout

(5Íaals6osbeheer, Rr,llcsdíensl voor de lJsselmeerpolders)

Op de kwekerij van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in
Oostelijk Flevoland vereist de teelt van populieren en wilgen
veel aandacht. Beide houtsoorten nemen bij de uitvoering van
het beplantingsplan van de polder een belangrijke plaars in.
Van de totale oppervlakte kwekerij (ca. 60 ha) wordt derhalve
jaadijks een vijfde gedeelte mer deze houtsoorten beplant in
een verhouding van 85 % populier en 15 % wilg. Ieder jaar
zijn grote hoeveelheden populieren van alle bij de uirvoering
van de beplantingen gebruikte klonen van de Aigeiros- en
Tacamahaca-groep aanwezig, hetzij in de vorm van srekken,
herzij l-jarige bewortelde planren, 1-jarige scheuren op 2-jarige
wortel of meerjarige bomen. Álle materiaal wordt verkregen
van moefstoven.

Om een goed vertakt, goed beworteld, srevig plantmateriaal te
krijgen, dat bovendien een goede verhouding verroonr russen
lengte en diameter-wortelhals, worden de populieren vrij ruim
geteeld.

De plantafstand voor stekken, voor 1-jarig plantgoed en voor
l-jarig materiaal op 2-jarige wortel is 1 meter bij 50 centimeter.
De rijenafstand is daarbij 1 meter.
(Zie ook: ,,Stekafstanden bij het kweken van populier", Van
der Meiden en Overbeek, ,,Populier" 1967, blz. 5 e.v.)
De populieren worden vermeerderd door kortstekken, die worden gesneden van moerstoven en moerbomen. Ook wordt tot
stekhout versneden de 1-jarige scheut van het materiaal, dat
moet worden opgekweekt ror planrsoen met l-jarige scheur op
2-jarige wortel.
De verzameling moerbomen en -sroven, de moerhoek, ligt op
een wat zwaardere,vruchtbare grond. Om goed materiaal te krijgen is het noodzakelijk aan bemesring en onderhoud bijzondere

zotg te besteden.
Periodiek wordr de moerhoek bemesr mer P, K en N in de
vorm van superfosfaar, patentkali en kalkammonsalpeter. In het
voorjaar als de stoven nog kaal staan wordr het onkruid bestreden met paraquat.
Vanaf midden mei tot half september wordt om de 10 dagen
gespoten met Maneb tegen bladziekten.
De rijenafstand tussen de moerstoven bedraagt 1,50 m. In de
rij staan deze op 1,00 tot 1,50 m. De moerbomen, knotpopulieren van 1 m hoogte, staan iets wijder. In de rij 1,50 m bij
een rijenafsrand van 2 m.
Bij deze afstanden ontwikkelen de stoven zich goed. Onderhoudswerkzaamheden kunnen goed worden uitgevoerd en de
stoven ontvangen voldoende licht. Hier groeien jaarlijks stevige
gezonde loten uit, die tijdig zijn afgehard.

Bij vergelijking van de teelt van stekhout aan moersroven en
aan moerbomen treden in beide gevallen zowel voor- als nadelen aan het licht.

l)

V oorclelen aafi lnoerrtoaen
lange dikke scheuten;
recht aan de voet;

N ad.elen aan moetÍtoaen

door ongunstige belichting slechter afharden;
winnen van stekhout in gebukte houding;
moeilijk schoonhouden van de grond;
veelvuldig optreden van schimmels en insecten door geringe
vrije ruimte tussen takken en grond.
V oord,elen uan moerbomem
door goede belichting goede groei en goede afhaÀing;
winnen van stekhour in staande houding;
gemakkelijk schoonhouden van de grond;
geringe aantasting door schimmels en insecren;

Narlelen uan moerbomen
stam moet worden onrdaan van de daar groeiende zijtakken;
leveren meer korte en dunne scheuren die minder bruikbaar zijn

voor het snijden van stekken.

Bij de teelt zullen de voor- en

nadelen tegen elkaar moeren
worden afgewogen. Op de kwekerij van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders zijn beide vormen op de moerhoek aanwezig.
Iedere moerstoof of -boom levert een 20-tal tot srekhout te versnijden takken op. De lengte van een tak bedraagr 1 tot 1,5
meter, waardoor iedere tak 5 tot 6 stekken levert.
In de wintermaanden, niet bij vorsr, wordr de moerhoek kloon
na kloon kaal geknipr, waarbij een eersre sorrering plaats vindr.
Het onbruikbare materiaal blijfr op de moerhoek achter en

wordt opgeruimd.

Het goede materiaal wordt gebundeld, per kloon van een label
met naam voorzien en in de schuur direct toc stekhout versneden.

Indien de directe verwerking niet mogelijk is dan wordt het
hout in nier re dikke bundels rechtstandig ingekuild, waardoor
uitdroging wordc voorkomen. Iíanneer tot steksnijden wordt
overgegaan wordt slechts het materiaal van één kloon onder
handen genomen, om verwisseling te voorkomen.
De stek wordr gesneden met een snoeimes of snoeischaar op
een lengte varr 22 cm. De snijvlakken hebben een hoek van45ó.
De dikte is maximaal 22 à 25 mm en minimaal 8 à 9 mm.
Nadat de stekken zijn gesneden worden deze met een elastiek
gebundeld ror bossen van 50 of 25 sruks. De kopeinden worden
direct geverfd mer een voor iedere kloon specifËke kleur, waardoor vËrr,'isseling wordt uitgesloten.

Tot het tijdstip van steken wordt het stekmateriaal ingekuild,
waarbij de kuil wordt afgedekr mer srro of dekkleden tegen
vofst.

Bij het afdekken met stro kunnen wel eens muizen meekomen,
die schade doen aan de stekken.
\Tanneer de buitenremperaruur gaat stijgen moer her afdekmateriaal tijdig worden verwijderd om broei te voorkomen.
Is het tijdstip van het steksteken aangebroken, dan zijn de stekken door hun specifieke kleur gemakkelijk te herkennen en op
eenvoudige wijze op de daarvoor bestemde kweekbedden bij
elkaar uir te zetten.

1) Zie ook: W. Z. van der Meer

,,Vegetatieve vermeerdering van

Áigeiros populieren",,,Populier" 1967, blz. 8 e.v.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

,,Zum Pappelanbaa im Oesteteich" - Allgemeine Forst Zeitschrift, no. 42, 22. jrg., 1967, pag. 722.

In Oostenrijk zullen binnenkort van de vijftien

populiererassen

die tot dwvere gekeurd in de handel zijn, er drie teruggetrokken worden, nl. 'Marilandica', 'Forndorf' (: 'SerotinJ èrecta',

later 'Regenerata' genoemd) en 'Virginie de Frignicout' ('Eukalyptus'). Verder zal grote voorzichtigheid in acht worden
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genomen bij de vermeerdering van de rassen 'Drapal', '\fettstein T 39','Gehica', 'Neupotz' en '7 214'. Indien de aantasting
door Marssonina in de huidige mate doorgaat, overweegt men
deze rassen te vervangen door andere.
Men beveelt aan de rassen 'Oxford' en 'Rochester' te bestemmen
voor streken met een koel klimaat.
Ten aanzien van 'Androscoggin' raadt men aan dit ras zeer
tijdig te stekken en ook vroeg uit te planten.
Een bijzondere voorkeur heeft men voor de in Duitsland geselecteerde rassen van P. uichocarpa. Deze blijken in Oostenrijk
zeer snel te groeien, praktisch resistent te zijn tegen Marssonina
en ook te groeien op zware, natte gronden waarop men niet
meer terecht kan met Aigeiros-populieren. In dit verband zij et
wel op gewezen dat deze rassen voor Nededand nog niet aangeraden kunnen worden, zolang nog niet meer bekend is over

Shuomir Hejmanowtkl; \7plyw Sposobu Dolnego Ciecia
Zrzezów Topolowych na ich \íartosc Uzytkowa (,,Einfluss der
Art des unteren Schnittes von Pappelstecklingen auf ihren Nut-

hun resistentie tegen kanker.

D-

v.d.M.

zungswert"). \Tarschau 1!66, Insryrutu Badawczego Lesnictwa,
nr. 309, b12. 32-60.

In

Polen heeft men een onderzoek ingesteld naar de wijze
waarop populierestekken moeten worden gesneden. Het onderzoek is uitgevoerd aan 'Robusta', 'Regenerata', 'Serotina' en aan
Poolse klonen. Dit onderzoek moest antwoord geven op de
vraag, hoe het onderste snijvlak van de stek aangebracht moet
worden, wil men de beste beworteling krijgen. Men vergeleek
daarbij de volgende mogelijkheden:
A
recht snijvlak, + 2-3 mm onder een knop;
B - recht snijvlak tussen 2 knoppen;
C - recht snijvlak, + 2-3 mm boven een knop;

E
Anonynus:,,Ertragssteigerung durcir Windschutz" (Opbrengstverhoging door windsingels).
Allgemeine Forst ZeitschríÍr,23 (40) 1968 (685).

In het

,,Allgemeine Forst Zeitschrift" komt een korte mededeling voor over ervaringen en onderzoekresultaten met windsingels op een landbouwbedrijf in Midden-Beieren. Uit de

blijkt dat 3-6 m hoge singels een temperatuursverhoging van 10 tot stand hebben gebracht. De opbrengswerhoging bij granen en aardappelen bedroeg 20-40%.
De gunstige invloed van de singels op de groei van de akkerbouwgewassen strekte zich uit tot meer dan 100 m afstand van
helaas korte mededeling

de singel.

Voorts wordt melding gemaakt over ervaring met windschermen in Hongarijë, welke in een volgend nuÍnmer van hec AFZ
zal verschijnen. Bij die gelegenheid hopen wij in deze rubriek
op dit onderwerp terug te

komen.

-

F

schuin snijvlak (hoek van 45o) tussen 2 knoppen;

schuin snijvlak (hoek van
knop;

45")

t

2-3 mm boven een

zeer schuin snijvlak (hoek 22o) tussen 2 knoppen.

- voor de beworteling als voor de hoogtegroei van
Zowel

meer dunnere wortels, die bovendien gelijkmatiger over de stek
verdeeld zijn.
Als men het onderste snijvlak in het midden nrssen twee knop-

pen aanbrengt, is de wortelontwikkeling minder en ook de
hoogtegroei van de l-jaríge planten is in de meeste gevallen

geringe'r'

v.d.M.
v.d.M.

KALENDER

Nu de winter nadert en de populieren
al enkele weken kaal zijn begint het
kapseizoen. De verkoop heeft in veel
gevallen al plaats gevonden. \filt U

dit

seizoen nog hout verkopen dan

dient U vlug te zijn. Hoe later in het
seizoen hoe lager de prijzen. De houtkopers kopen namelijk meestal vroeg
in het seizoen. Later kopen ze dan
alleen nog maar bij als het erg voordelig is. Informeer eerst in Uw omgeving naar de houtprijzen.

dan ook veel aandacht. De nog nieuwe
rassen als 'Dorskamp', 'Flevo' en de

Hoewel niet het beste tijdstip, toch
kan in de winter (mits geen vorst)

balsempopulieren'Oxford','Geneva'
en 'Rochester' vormen een weikome
arnvulling op de tegen Marssonina

goed gesnoeid worden. Snoei per keer

redelijk resistente kloon'Robusta'. \7e
moeten echter niet alles vol 'Robusta'
zetten en ook niet slechts één ras ge-

Langzatm opkronen. Bij jonge bomen

najaar zagen s'e dat vele klonen

hun blad extra vroeg lieten vallen
door de sterke Marssonina-aantastingen die we deze nazomer hadden.
Het verschijnsel zal fJ tot nadenken
moeren stemmen en bij het maken
van de keus welk ras U voor IJw
nieuw aan te leggen beplanting moet
nemen, verdient de overweging van
wel of niet gevoelig voor Marssonina

niet te veel. Bij jonge bomen alleen
dubbele toppen en zware zijtakken.

geen populieren op
gronden die er eigenlijk niet geschikt

helpen de onderste takken bij de groei
mee. In oudere opstanden die in sluiting raken, doen de onderste takken
ni:t mee aan de opbouw van de boom.
Ze eten meer dan dat ze produceren.
In dergelijke opstanden kan wat hoger
gesnoeid worden. Gaat men hoger dan
8 meter dan is het snoeien erg duur

voor zijn, het voorkomt teleurstellin-

en brengt het zijn geld niet meer op,

Bij

een iets grotere oppert ha, is het beter
het risico over twee klonen te verbruiken.

vlakte, bijvoorbeeld
delen.

Zet ook vooral

Dit

de

l-jarige planten bleek het schuine snijvlak net boaem een knop
(E) de beste resultaten te geven. Het verschil met een recht
snijvlak ret boven een knop (C) was echter zeer gering.
Als het onderste snijvlak net ond.er een knop ligt, hebben de
stekken de neiging wondwortels éénzijdig te ontwikkelen, terwijl hierbij ook relatief veel dikke wortels gevormd worden.
Indien men net boaen een knop afsnijdt, heeÍt men aanzienlijk

gen.

bovendien is de op die hoogte nog
aangroeiende houtmantel erg gering.

Zotgt voor een goede ontwatering van
de gronden; vooral bij de aanleg van
een nieuwe beplanring is dit van het
grootste belang. In de winter zien we
goed waar de laagste plekken zitten
die nodig ontwatering behoeven.

In terrein

waar wildschade is te verwachten moet het jonge plantsoen beschermd worden door gaas, plastic kokers of anderszins (zie ook ,,Populier"
nr. 2, mei 1967,b12.25).
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Kunnen U behalve het normale N.A.K.B.-populierenassortiment ook nu reeds aanbieden:

. POPULUS 'DORSKAMP'
.
POPULUS 'FLEVO' POPULUS 'GENEVA' . POPULUS 'OXFORD'

POPULUS 'ANDROSCOGGIN'

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 betreft aanleg, sortimentskeuze, en eventuele
subsidieregeling, van populieren- en/of andere beplantingen.
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Voorlrom vraat (van hazen en kon'rjnen)
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met het
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Houd Uw bomen

f,

is zowel met kwast aan te brengen

als VERSPUITBAAB
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 GEBBUIK

E

Het op qeil houden van de
a,gta,rische produktie in een
land rnet steeds meer
mensen en steeds mind.er
ruimte vereist mensen met
kennis, erva,ring en visie.
De Heidema,atsch pii kan
die tot tlw besc
stellelf..
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