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een belarrgrijk gedeelte gewijd aan de voor- en nadelen van
verschillende populiererassen, zowel bekende als minder bekende. Daarnaast wordt
het systeem van blijvers en wijkers besproken.
\(zij hopen dat deze artikelen uw beslissing omtrenr de rassenkeuze voor nieuw aan
te leggen beplantingen zal vergemakkelijken.
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datum. Een 10-tal jaren geleden werd nog gesproken van Populus deltoides var. missouriensis, omdat men in de mening verkeerde dat het ging om een kloon van de
zuivere Amerikaanse soorr van die naam. Achteraf bleek deze populier, zoals vrijwel
al onze handelspopulieren, een hybride te zijn russen de Europese p. nigra en de
Amerikaanse P. deltoides. Dit misverstand is begrijpelijk, als men de geschiedenis
van dit ras kent.
Aan het eind van de vorige eeuw was er in het zuiden van ons land sprake van een
populierensterfte, waarvan de oorzaak ons onbekend is. Her leidde er toe dat men
nieuw materiaal uit Noord-Amerika wilde invoeren; de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw richtte hieromtrent een verzoek aan de Nederlandse Heidemaatschappij. Dit geschiedde in 1891. Daawóór, omstreeks 1885, waren al stekken
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van P. deltoides geïmporteerd op verzoek van de heer vorsterman van oyen te
Moergestel, en wel door bemiddeling van de Minisrer van Binnenlandse Zaken. over
de resultaten van deze eerste import is weinig bekend.
De tweede import van stekken, die door de Heidemaatschappij, is betcr gcrcgistrccrd.
\Vij weten dat ongeveer 3600 stekken zrjn íngevoerd, waarschijnlijk van meer dan
één kloon.
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Populus eu'antericana'HeLlenzi/

De naam 'Heidemij', waaronder dit populiereras nu bekend sraar, is van vrij recenre
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parken aeraallen popalier en

utilg een belangrijke rol.
Foro: Van der Meiden

Tot 1900 werd dir materiaal geregeld vermeerderd, en door de Heidemij

ter beschikking van de telers gesteld. Helaas is uit de daaropvolgende periode, van
1900 tot -L 1930, niets bekend over de verdere ontwikkeling van het kweken en
telen van deze populieren. volgens Teerink, die over deze kwestie uitvoerig heeft
geschreven in de eerste druk van het Handboek voor de Populierenteelt (1940),
werden omsueeks 1930 in verschillende streken van ons land beplantingen gevonden
die met zekerheid afkomstig waren van de hiervoor genoemde gei'mporreerde stekken of van het daaruit vermeerderde materiaal. Voorzover oudere beplantingen van
deze populier ou nog aanwezig zijn, heeft men zeer waarschijnlijk slechts met één
kloon te maken.
Zoals ik reeds opmerkte, is vrij recent ontdekt dat deze populier helemaal geen
Populus deltoides is, maar toch weer een kruising mer de Europese P. nigra. Deze
kruising moet dus in Amerika tot stand zijn gekomen, hetgeen op het eerste gezicht
misschien wonderlijk lijkt maar toch wel begrijpelijk is als men weer dar reeds zeer
lang geleden de Italiaanse populier in Noord-Amerika is ger'mporteerd, die daar
ongetwijfeld in de naruur kruisingsprodukren met P. deltoides heeft gegeven. Toen
men ontdekte dar onze P. deltoides in feire een hybride was, moesr deze populier
worden omgedoopt. Ztjn nieuwe naam is dus Populus euramericana 'Heidemij'.
Niet alleen voor de leek maar ook voor deskundigen zijn oudere bomen van P. 'Heidemij' moeilijk te onderscheiden van P. 'Robusta'. Zij zijn beide mannelijk en hebben
dezelfde slanke vorm door een rechte stam en schuin omhoog staande takken, die
duidelijke kransen voÍmen (Foto 1 en 2). Ook 'Heidemij' heeft een dunne schors,
die op latere leeftijd iets eerder en iets meer schorsplaten vormt (Foto 3); dit laatste
kenmerk is echter beslist niet duidelijk. Bij jonge planren, met name aan de jonge
scheuten en bladeren, zijn wel verschillen mer 'Robusta' te vinden. De jonge scheuten
van 'Heidemij' hebben veel langere lenticellen; de jonge scheuten en bladstelen van

1)

Foto's: Van der Meiden.
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zijn vorstgevoeligheid in het noorden van ons land niet op ziin
plaats.

Volgens praktijkervaringen heeft 'Heidemij' minder te lijden
van vorstscheuren dan 'Robusta'.
Laatstgenoemd ras is gevoeliger voor bacteriekanker dan 'Heidemij', die ook veel minder te lijden heeft van de bastvlekkenziekte. Dit laatste betekent dat men hem bij kleine plantafstanden (4 à 5 m) langer kan laten staan dan 'Robusta', die beslist
een zeer tijdige dunningYtaagt.
Een belangrijk nadeel van 'Heidemij' is zijn grote gevoeligheid
voor roest, Melampsora larici-populina, een bladziekte die zich

alleen kan verspreiden wanneer lariks en populier in elkaars
omgeving staan. Dit is de oorzaak geweest van een zwaÍe aantasting van populieren, 10 à 20 jaar geleden, in de streek tussen
Boxtel en Eindhoven, waar men vrij veel lariks op slechtere
gronden tussen de populieren-beplantingen heeft geplant in een
periode dat men nog weinig wist van de schade, door deze roest
aangericht. Indien de populieren namelijk van jaar tot iaar sterk
door roest worden aangetast en als gevolg daawan hun bladeren
reeds in augustus-september verliezen, treden eÍnstige groeistoringen en in een later stadium ook taksterfte op (Foto 4).
Gelukkig is een groot deel van de lariks-opstanden in het belangrijke populierengebied van Noord-Brabant in de laatste 10
jaren opgeruimd. Het zal duidelijk ziin dat men de aanplant
van 'Heidemij' in een gebied waar lariks voorkomt absoluut
moet vermijden.
Een tweede bladziekte, nog ernstiger omdat hij overal kan optreden, is Marssonina, waarover reeds een en ander is gezegd bij
de bespreking van 'Robusta' in het vorige nummer van ,,Populier". 'Heidemij' is beslist gevoeliger, hetgeen men in de laatste
jaren bijvoorbeeld in Zeeland goed kan constareren.
Aangezien een aantasting door de beide genoemde bladziekten
uiteraard ook op de kwekerij kan optreden, hetgeen bij vroege
bladval een sterke vermindering van de kwaliteit van het plantFoto

2.

OD de acbtergrond een -+- 15-iariSe utegbeplanting ttan'Heide-

mij' in de N.O.-Polder.
Foto 1. 6-jarige'Heitlemil (links) en'serotina' (rechts) in O"Fleaoland.

'Robusta' zijn kort behaard, een kenmerk dat men alleen met de

loep kan onderscheiden.
Een statistisch gegeven:

\n

1952 bestond I0 7o van het in

Nederland gekochte populierenplantsoen uit'Heidemij';
was dit bijna 17 /o, evenals in 1968.

in 1960

De vedeiding is altijd sterk om ook in de teelt de 'Heidemij'
met de 'Robusta' te vergelijken, omdat zij uiterliik zoveel met
elkaar gemeen hebben. Hun eigenschappen lopen echter voor
een deel sterk uiteen, reden om ze bij de a nplarrt goed van
elkaar gescheiden te houden. Ik zal nu eerst de verschillen en de
overeenkomsten tussen deze twee rassen bespreken, waarna ik
nog terugkom op de specifieke bruikbaarheid van 'Heidemii'.
Beide rassen hebben een goede resistentie tegen de wind, ook in
ons kustgebied, reden waarom zij daat op grote schaal worden

gebruikt. Het spreekt vanzelf, dat hiervan moet worden uitgezonderd de strook direkt langs de kust, waar zonder beschutting
geen enkele populier van de in de handel zijnde rassen tot een
behoorlijke boom uitgroeit.
'Heidemij' is gevoeliger voor late tlintemorst, volgend op een
zachte periode in februari;2) er zijn jaren bekend dat beplan-

tingen van deze populier in het noordelijk gedeelte van ons
land hierdoor taksterfte vertonen. Hoewel schade door nacbtvorst bij verreweg de meeste rassen alleen bii een bepaald uitloopstadium van het blad optreedt, is 'Heidemij' ook daarna nog
gevoelig voor zware nachrvorst. Vermoedelijk is dit ras door

2) Zie

,,Populier" van Íebnari 1967
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beplantingen, voor her zuidelijk gedeelte van ons land, met het
voorbehoud dat het optreden van bladziekten tor teleurstellingen

kan leiden. Men moet daarom geen 'Heidemij' planten

in

de

buurt van lariks en verder alleen op plaatsen mer een zeer goede
vocht- en voedingsstoffenhuishouding, dit om het optreden en
de gevolgen van bladziekten zoveel mogelijk te beperken. In
het noorden, incl. Overijsel, en wellicht een deel van Gelderland,
is deze populier minder op zijn plaats. Men moet verwachten
dat hij, behalve in het kustgebied, binnen afzienbate tijd door
nieuwe rassen zal worden verdrongen.

3)

Populus etnanzericana'Gelrica'

De 'Gelrica' is een echt Nederlandse populier; hij is in ons land
ontdekt. Volgens Houtzagers moer hii omstreeks 1865 in de

Foto

3,

33-iarige 'Heidemij' in her popllierenproet'aeld tan de Neder-

landse Heid.emaatschappij te Elst.

soen tot gevolg heeft, zou men als eis bij de aankoop van
populieren-plantsoen moeren stellen dar dit tegen deze ziekte is
bespoten en wel dusdanig efficiënt, dat geen abnormaal vroege
bladval optreedt. Inlichtingen over middelen en djdsdp van
bespuiting kan men verkrijgen bij de Plantenziektenkundige

Dienst te N7ageningen.

In het algemeen groeit 'Robusta' in de jeugd iets harder

dan

'Heidemij'. Níaar op latere leeftijd de laatste duidelijk minder
gegroeid is dan de eerste, is dit meestal een gevolg van de
grotere gevoeligheid van 'Heidemij' voor bladziekten.

Tot zover de verschilpunren russen de eigenschappen van beide
rassen. Volledigheidshalve moer nog vermeld worden dat over

de houtkwaliteit van 'Heidemij'weinig bekend is. Ik heb nooit
de bezwaren gehoord die ten aaflzieÍ van het 'Robusta'-hour

\7el valt op dar 'Heidemij' bijna altijd bruin kernhout
heeft, ook als dit in luchtdroge toestand verkeerr, terwijl bij
bestaan.

andere rassen

dit hout dan meer grijsachtig wordt.

De bruikbaarheid van 'Heidemij' zou ik als volgr willen schetsen: Het is een boom mer een aantrekkelijke, ook voor de kwekers gemakkelijke vorm, waarover men nóch veel uitgesproken
lof nóch veel uitgesproken kritiek hoort. Het is een ras dat voor
ons de grootste betekenis heeft in het kustgebied, waar het met
'Robusta' vrijwel de enige bruikbare populier is. Verder is het
een bruikbaar ras, zowel voor opstanden als voor weg- en grens-

Gelderse Achterhoek zijn ontstaan, en wel in de streek tussen
Lochem, Geesteren en Éorculo. Áls enige is hierover verder bekend dat enkele jonge zaallingen waren gevonden door de heer
Kok, en dat deze door diens zoon werden vermeerderd. Her feit
dat gesproken werd over ,,enkel" zaailingen, kan doen vermoeden dat meer dan één kloon onder de naam 'Gelrica' werd vermeerderd. In dit verband is door de heer Iíolterson en schrijver
dezes in 1959 en 1960 een inventarisatie verrichr, mer her doel
na te gaan of in oudere beplantingen van 'Gelrica' verschillende
klonen moeten worden onderscheiden. Een van de aanleidingen
tot dir onderzo--k was het vóórkomen van 'Gelrica' mer lichre
zowel als met donkere schors (Foto 5). \íij hebben toen een
aantal vormen van 'Gelrica' geselecteerd, waarvan echter vooralsnog moer worden betwijfeld of het steeds om verschillende klonen gaat. In één geval kan dit met zekerheid worden gezegd,
omdat de betreffende selectie vrouwelijk is, terwijl de eigenlijke
'Gelrica' mannelijk is. Daar een rasnaam slechts aan één kloon
mag worden gegeven, zou dit betekenen dat deze vrouwelijke
boom, die tezamen mer de andere door ons gevonden vormen in
toetsingsproefvelden worden vergeleken, een andere naam moer
krijgen, indien tenminste het ras inreressant voor de praktijk
zal blijken te zijn en in de handel zou worden gebracht.
STij moeten aannemen dat de 'Gelrica' die met N.A.K.B.-plombe
door de kwekers wordt verkochq éénklonig is. Het vóórkomen
van lichte en donkere stammen binnen dit ras heeft hoogstwaarschijnlijk niets te maken mer een verschil in kloon, maar mer de
wijze van vermeerdering. Indien nieuw plantmatetiaal van deze
populier, volgens de in de Achterhoek nog steeds gebruikelijke
methode, wordt verkregen door de toppen of bovenste zijtakken
van oudere bomen te nemen, krijgen de daaruit opgroeiende
Fgro 4. -+ l5-iarige beplanting bij Best. De linÈse 2 bomen, goetl beblaàerd zijn'Robtsta'; de rechtse 2 zijn'Heidemij', die het groorste
deel uan ban bladeren door roest ltebben aeiloren. Beeld. ilt seplentber.
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Foto

5. ,,lV;tte"

en ,,nuafie" 'Gelrica'.

bomen in de regel een veel lichtere schors dan bomen díe zijn
geplant als beworteld plantsoen, zoals dat bij de kwekers wordr
gekocht. Binnen de laatste kategorie speelt waarschijnlijk de
herkomst van de stek nog een rol, waarop wij in dir verband

niet nader willen ingaan.

De 'Gelrica', ook bekend als de Baakse \7itte, is de typische
boom van grote gedeelten van de Achterho:k (Foto 6). Zoals
ik reeds opmerkte wordt hij daar nog steeds vermeerderd door
telers zelf, die hiervoor behalve de toppen van oude bomen ook
takken van knotpeppels gebruiken (zie ,,Populier" van februari
1966). Het lijkt merkwaardig dat de aanplant van dit goede
populiereras zo larLg vrijwei tot de Achterhoek beperkt is gebleven. Men moet echter niet vergeten dat pas in de laatste
tientallen jaren de ,,officiële bosbouw" zich intensief ging bezighouden met de populierenteelt, het onderzoek daarnaar en de
voorlichting erover. Voordien wist men onvoldoende van de
gebruiksmogelijkheden van een bepaald ras om het te durven
aanplanten in streken waar die populier niet van oudsher bekend was. Iedere streek had bovendien zijn ,,eigen" populier,

Foto 7. Op de aoorgrond 'Gelrica'-st4rnntén, opgegroeid. ilt poten.
Dazracbter een dildelijh silho*et aan 'Gelrica'.

uit traditie of anderszins de voorkeur werd gegeven,
in Noord-Brabant de 'Marilandica', in Zeeland en Limburg
de 'Serotina'. Hoe dan ook,
pas in de laatste 15 à20 jaar

waaraan
zoals

wordt 'Gelrica' ook elders in
het land op vrij grote schaal
aangeplant,

in

terwijl

hij

ook

verschillende I7est- en

Middeneuropese landen meer

aandacht gaat uekken. Zo
vermeldt Pourtet dat'Gelrica'

van belang is voor

goede

groeiplaatsen in het noorden
en oosten van Frankrijk, terwijl Róhrig in het boek ,,Die
Pappel" het volgende zegt:
,,Door zijn snelle jeugdgroei

en zijr mooie vorm

heeft
'Gelrica' in de korte tijd, dat

hij in Duitsland wordt

aan-

geplanr, een grote populari-

teit verworven." Voorts
mij bekend dat dit ras

is

ook

Foto 6. De 'Gelrica' bepaalt op
aele plaztsen bet land.scbap in
d.e Achterhoeh.
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in Oost-Duitsland, in Polen en in Tsjecho-Slowakije belangstelling krijgr.
In Nederland maakte 'Geldca' in 1952 bijna 15 /6 van het
totale aantal gecertificeerde verkochte populietplantsoenen uit.
Momenteel is dat 20 7o.

'Gelrica' is een mannelijke boom, die sterk opvalt door zijn
schors. Deze is zeer licht van kleur, blijft lang glad, met horizontale, uitstekende schorsribbels (Foto 7). Hij heeft in het algemeen een iets bochtige stam en een vrij brede, losse kroon
(Foto 8). In het winterbeeld is een opvallend kenmerk de bajonetachtige vorm van de takken, dat vooral opvalt bij goed
groeiende niet te oude bomen; dit beeld wordt veroorzaakt doordat een zljtak van een tak sterker ontwikkeld is dan het doorgaande deel daarvan. Voor verdete botanische eigenschappen
kan worden verwezen naar het Handboek voor de Populierenteelt, 3e druk (uitgegeven door de Koninklijke Nededandse
Heidemaatschappij te Arnhem) en naar een publikatie van
Broekhuizen in ,,Populiet" van augustus 1967.

'Gelrica' is als l-jarige plant op de kwekerij krom en vrijwel

onvertakt, hetgeen visueel minder prettig aandoet dan bijvoorbeeld een rechte, goed vertakte l-jatige plant van 'Robusta'.

lr. R. Koster

/

de lucifersindusrie. Het werk, dat hier wordt verricht is ook
voor ons van groot belang. In het volgende zal worden \ileergegeven wat bij een bezoek van enkele dagen aan Engeland aan
indrukken hierover werd verkregen.

Toetsproeven van de Forestry Commission

De Forestry Commission heeft jarenlang populiereklonen ge'importeerd uit verschillende delen van de wereld en deze getoetst
op groei, vorm enz., maar vooral op weerstand tegen bacterie-

kanker. Deze klonen waren gedeeltelijk afkomstig uit ltalië,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Nededand; dit waren bijna
alle euramericana's. Daarnaast zijn een aantal Ámerikaanse en
Canadese klonen geprobeerd,

waalafi een deel zuivere

balsem-

populieren of balsemhybriden waren.
Bij vergelijking van de cultuurmethode van populier in de proeven van de Foresuy Commission met die van ons, vallen grote
verschillen op. De F.C. bedrijft een extensieve boscultuut veelal
op voormalige loofhoutgronden, na velling van de opstand van
gemengd loofhout.
De aanplant wordt weinig of niet onderhouden, ontvangt geen
bemestingen, en geen onkruidbestrijding, waardoor de populieren een sterke concurrentie van andere houtsoorten en onkruid ondervinden. De euramericanaklonen (waaronder dus de
hier gebruikelijke Europese klonen) zijn in dergelijke omstandigheden niet op hun best. De meeste blijven íaat onze maatstaven sterk achter in gtoei.
'Robusta' groeit naar verhouding vaak nog vrij redelijk. 'Gelrica'
groeit zeer wisselend. Binnen eenzelfde beplanting ziet men
Foto's: Koster.

'Gelrica' is zeer weinig gevoelig voor bacteriekanker. In dicht
geplante lanen en opstanden toont hij gevoeligheid voor de bastvlekkenziekte, die de groei en de houtkwaliteit nadelig beïnvloedt. De gevoeligheid is echter minder dan die van 'Robusta',
maar elke bastvlek is op de lichte schors van 'Gelrica' zeer opvallend. De bastvlekkenziekte openbaaft zich door het in het
vootja' r optreden van meÍ vocht gevulde blaasjes op de
stam, die openbreken, waardoor kleine bastwondjes ontstaan die
meestal in hetzelÍde jaar weer overgroeien. Zij blijven uirwendig
kenbaar als kleine scheurtjes in de bast, vaak met een rossige
verkleuring er omheen, terwijl in het hout kleine, T-vormige,
bruing ingegroeide plekken achterblijven (zie Berichten no. 10
en 11 van het Bosbouwproefstation te \Tageningen).
'Gelrica' is matig gevoelig voor roest (Melampsora larici-populina), maar vrij gevoelig voor Marssonina. Dit laatste zal ongetwijfeld een rem moeten zijn voor een te grote uitbreiding van
de teelt van dit ras. Ten aanzien van de ziekten kan verder nog
worden opgemerkt dat deze populier, ook als meerjarig plantsoen, na het planten weinig te lijden heeft van schorsbrand.
(wordt vervolgd)

D o r sch kam p"

De Engelse bosbouwer maakt in het algemeen niet vaak gebruik
van populieren. De ervaringen met deze houtsoort zijn in het
vededen slecht geweest vooral omdat bacteriekanker in Engeland in heviger mate voorkomt dan ,,op het Continent". Men
ziet dan ook nogal eens oudere bomen langs wegen in Engeland,
die door bacteriekanket zijr^ aatgetast.
Door twee groepen in Engeland is en wordt echter wel veel
aandacht aan populieren besteed. Dat zijn de onderzoekers en

1)

onaantrekkelijk beeld verdwijnt echter in de eerstvolgende

jaren.

Populieren in EnEeland')
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A.

Dit

soms zowel zeer goed als zeer slecht gegroeide bomen van deze

cultivar.
Sommige balsempopulieren met inbegrip van een aantal ook
hier gebruikte hybride-cultivars passen zich beter aan bij dergelijke groeiomstandigheden. Het verschil in produktie tussen
balsempopulieren en onze euÍamericana-cultivars is onder die
omstandigheden meestal groter dan indien beide groepen op de
bij ons gebruikelijke wijze worden geteeld.

l)

Her ziektenprobleem

Zoals reeds vermeld, is bacteriekanker van oudsher de grootste
bedreiging geweest van populieren in Engeland. Sedert 3 jaar
laat ook Marssonina brunnea in Engeland zijn aanwezigheid
blijken en men kan verwachten dat van het huidige sortiment
klonen daar slechts weinige in staat zuIlen zijn zich tegen deze
dubbele bedreiging te handhaven.
Van de Europese cultivars zijn vooral de Italiaanse, zoals'I 2I4'
en 'I 78' zwaar beschadigd door Marssonina brunnea in augustus
1967 en 1968. Andere zoals 'Gelrica' hebben minder schade opgelopen. De trichocarpa-klonen daarentegen beschouwt men ook
in Engeland als zeer resistent tegen deze bladziekte, zodat hier
betere kansen liggen voor de populierenteler.

2) Toersing op bacteriekanher
Dat bacteriekanker in Engeland (door welke omstandigheid dan
ook) heviger is dan in Nederland, blijkt uit het feiq dat 'Robusta' daar vrij algemeen door deze ziekte wordt aangetast, terwijl dit bij

ons tot de uitzonderingen behoort.
De toetsing op gevoeligheid voor bacteriekanker wordt in Engeland op dezelfde wijze uitgevoerd als bij ons, n.l. door inoculatie
van éénjarige planten mer de ziekteverwekker. De interpretatie
van de reactie van de plant geschiedt volgens een wat strengere
norm. Dat moet ook wel, omdat blijkbaar het hele niveau van
aantasting door bacteriekanker daar hoger ligt dan bij ons.
De breedte van de wond, die ontstaat na de inoculatie in vergelijking met de omtrek van de stam wordt als maat voor de
gevoeligheid gebruikt. Geen reactie (of een zeer lichte) van de

plant op de inoculatie wordt met 0

of 1 gewaardeerd. Is de
of chca 3l+

breedte van de wond resp. 1/a, ongeveer de helft,
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van de omtrek dan worden deze cijfers 2, 3 en 4.
Áls de wond (bijna) geheel rondom de stam gaat is dit een 5 in
de Engelse beoordeling. Bij de aantastingsgraden 4 en 5 blijkt
vrijwel altijd dat de ziekte ook in de geïnoculeerde plant verplaatst wordt en elders in die plant tot kankervorming leidt.
De toetsing vindt plaats in Blandford Forest in Dorset en staat
onder leiding van mr. Burdekin, de phytopatholoog van het bosbouwproefstation te Álice Holt. De inoculatie wordt uitgevoerd
aan 10 planten van elke kloon, geplant op 1 x 1 m.
Zowel inoculatie in de le week van september als die in de 1e
week van mei worden toegepast. Vroeger werd door prikken
een inoculatie gemaakt, tegenwoordig wordt een blad afgetrokken en het bladmerk geïnfecteerd. Deze methode wordt ook in
Frankrijk, België en ons land vrijwel op dezelfde wijze toegePast.

De ervaring in Engeland was, dat na herfstinoculatie de variatie
in het ziektebeeld binnen de kloon geringer was dan na voorjaarsinoculatie.

3) P. tricltocarpa MB kankerresifien
Uit de toetsingsresultaten blijkt, dat tot nu toe één P. trichocarpa-kloon gevonden is die vrijwel niet ziek wordt door inoculatie. Deze kloon, nog naamloos, vrouwelijk, wordt in EngeIand aangeduid als MB en is onder aanduiding SP 126 van uit
de V.S. in Europa gekomen. Bij de zeer hoge maatstaven, die
men in Engeland wel moet aanleggen aan kankerresistentie zijn
geen andere klonen als voldoende resistent uit deze toetsing gekomen. Klonen als trichocarpa CF en trichocarpa x tacamahaca
kloon CF, beiden snelle groeiers, bleken in Blandford te gevoelig. Over trichocarpa x tacamahaca kloon 32 zijn de meningen
verdeeld. Deze kloon is wel in de handel in Engeland. In de
beplantingen van Bryant and May (zie hierna) werden echter
4-jarige bomen van deze kloon gezien, die vol kanker zaten.
Volgens recente opvattingen zou de euramericana-kloon 'Ixins'
veelbelovend kunnen zijn. De gegevens hieromtrent ziin nog
niet definitief. De resistentie van deze cultivar tegen bacteriekanker in door die ziekte aangetaste beplantingen (waarin ook
andere cultivars voorkwamen) was opvallend.
Omdat P. trichocarpa zich leent voor extensieve cultuur en de
soort weinig of niet door Marssonina wordt aangetast is MB
een zeer belangrijke kloon voor de toekomst. Dit vooral ook
omdat hij snel groeit en een goede vorm heeft. Ziin hout is vrij
zacht. Tegen sterke wind is hij waarschijnlijk minder goed bestand. In Frankrijk wordt hij al gebruikt. \Taarschijnlijk zal hij
in verschillende andere Europese landen binnenkort in de praktijk komen om op proef in ptaktijkbeplantingen te v/orden gebruikt. Immers praktijkervaring op enige schaal bestaat er nog
niet mee en men zal deze nieuwe kloon eerst terdege moeten
beproeven.

4)

Prod.ukties uan balsem.klonen

In de proefterreinen te Quantocs bij N. Petherton werd gezien
wat balsems en hun hybriden kunnen produceten onder omstandigheden als zeer extensieve cultuur op matig goede, betrekkelijk slecht gedraineerde gronden (voormalig grasland).
Ondanks hun in toetsproeven te Blandford gebleken gevoeligheid voor bacteriekankerwaren de meeste van deze klonen hier
niet of weinig aangetast en groeiden uitstekend.
Na 18 jaar waren de totale volumeprodukties van b.v.
'Trichocarpa CF'
345 mg
'Androscoggin' 311 m3
'Oxford'
245 m3
'Robusta' was niet als volledige proefbeplanting vertegenwoordigd. De aanwezige 'Robusta'was gemiddeld 10 à 15 %o dunner
dan 'Oxford', 'I 214' was in produktie vergelijkbaar met 'Oxford'.

In een ander proefterrein met

een goede kwaliteit gtond voor
loofhout in het ,,Forest of De-an", -+ 40 km ten N. van Bristol,
kwamen l3-jarige beplantingen voor, waar ook de reeds genoemde P. trichocarpa MB voorkwam. Na velling van het loofhout waren populieren geplant. De verzorging was minimaal
geweest.
De gegevens waren (na 13

jr.) Planwerband 5,49 x 5,49 m
gem. hoogte 19,90 m gem. bh omtrek 7l,l cm
'Robusta': gem. hoogte 11,10 m gem. bh omtrek 39,5 cm
De volumeproduktie van MB was hier ruim 5 x zo hoog als die

MB:

van'Robusta'.
In een proefterrein in ,,Cannock Chase" in het Fullmoor \7ood
ten N. van Birmingham op een vrij arme, natte voormalige
landbouwgrond kwam MB in een planwerband 5,49 x 5,49 m
na 12 jaar tot een gemiddelde hoogte van 16 m en een gemiddelde bh omtrek van 75 cm.
Indien men bedenkt, dat de verzorging van deze beplantingen
zodanig was, dat vele euramericana-cultivars zich nauwelijks
konden handhaven, valt de produktie van de balsempopulieren
des te meer op. Anderzijds maakt dit de vergelijking van hun
porcntiële produktieniveaus moeilijk te beoordelen.

B. Populierencultuur bij de Engelse

lucifersfabrieken
Bryant and May
Deze firma is sedert ongeveer 20 jaar bezig met de aanleg van
populierenbeplantingen voor de produktie van hun lucifershout.
Op verschillende plaatsen in Z. en O. Engeland zijn flinke oppervlakten in totaal rond 1000 ha landbouwgrond aangekocht
en mer euramericana-klonen beplant. Dit zrjn de beheerseenheden: Grange Estate, Bliss Estate en Risbury Estate. In tegenstelling tot wat bij de Forestry Commission werd gezien is de
cultuur hier zeer intensief. Landbouw tussenbouw, veeteelt of
geheel kaalhouden (door mechanische grasbestrijding) zijn in
de meeste beplantingen gebruikelijk.

l)

Teelt

Men plant de populieren op onderlinge afstanden van 7,)0 m,
als 2-jarige planten. Aan weerszijden van deze planten wordt
een strook van anderhalve meter kaal gehouden met de rotaPopilts tricltocarpa kloon MB, geplant 1967. Foto imi

1969.
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v^tot (2 bewerkingen pet jaar). De rest van de oppervlakte
wordt benut voor de teelt van granen (tarwe, gersr, soms haver)
of bonen. Beweiding door schapen en koeien is in onderzoek,
kerstbcmenteelt een project wa^raan men wil gaan beginnen.
Ook het effect van mechanisch schoon houden van de gehele
oppervlakte wordt onderzocht.
Een beperkt aantal Italiaanse en N.\1. Europese klonen zijn op
grote schaal gebruikt. De grote problemen zijn de bacteriekanker, die op sommige plaatsen al op 4-jarige leeftijd te vinden is, en sedert kort de Marssonina brunnea. Daarnaast komen
op Bliss Estate gebreksziekten voor doch niet op grote scl.raal.

Klonen met goede resistentie regen bacteriekanker en Marssonina brunnea, goede produktie en geschikte houtkwaliteit voor
lucifers heeft men (nog) nier.
De beste vooruitzichren in verband mer hourkwaliteit (en voldoende resistentie) lijken te ieveren 'Lóns' en misschien 'Harff'.

De trichocarpa MB vertoonr ook hier vrijwel volledige resistentie tegen kanker en Marssonina, doch zijn hout is waarschijnlijk niet van optimale kwaliteit voor lucifers volgens de Engelse
normen, die gebaseerd zijn op het gebruik van espenhour voor
lucifers.

2)

Alarstotlina brrnnea en. bacreriekanker
Etnd 1966 werden de eerste stippen van Marssonina brunnea
gevonden op de bladeren; in 7967 werden ze aI op vele plaatsen
gezien.

De mate van aantasting was op de verschiliende landgoederen
verschiilend, maar de rangschikking naar gevo:ligheid van de
gebruikte klonen stond naar Engelse opvarring vrijwel vast.
'I 214' en'I 78' werden zeeÍ zwaar beschadigd door Marssonina
brunnea, zelfs in 3- en 4-jar.ge beplanringen. Op Bliss Estate
stierf een gehele beplanting van verscheidene hectaren 3-jarige
'I 78' in 1969, nadat de bomen in augusrus 1!68 geheel kaal
hadden gestaan.'Serotina' ernaasr hersrelde.
Ook in jonge beplantingen van 'I 2I4' gingen vele bomen dood.
Beide Italiaanse klonen vertoonden aanrasringen van Botrytis
cinerea, een zwam die blijkbaar in staat is vanuit snoeiwonden
het na de Marssonina verzwakte bastweefsel binnen te dringen
en de stam te doden. Ook een Cytospora werd gevondeÍI, waar-

schijnlijk secundair voorkomend.
'Gelrica' en 'Eugenei' voldeden beter. Alleen hier en daar hadVootgrond: 'l 78', drie jaar geleden geplant, steruend. na één .jaar A[arstonina. Acbtergrond:'Serotina' nog gezond.

t
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den zij enige schade van Marssonina opgelopen, waaÍna herstel
was -qevolgd. Deze klonen reageren na inoculatie mer bacteriekanker als gevoelig, maar blijven ror nu roe in de praktijk in
Engeland vrij van deze ziekte. Hun houtkwaliteit was ecl.rter
hun zwakke punr voor de lucifersindustrie. Her hout is te los.
Men neemt proeven met het samenpersen van de fineerstrook
om het hout voor de lucifersfabricage geschikter te maken.
De meeste I-nummers worden in Engeland beschouwd als weinig gevoelig voor bacteriekanker behalve'I 45/5L'en'I 65'die
zeer gevoelig zijn. Op -jarige leeftijd waren er al meer dan
20%, der bomen van'I 45/57' in sommige aanplanten door
kanker aangetasr.
'Robusta' wordt wegens zijn gevoeligheid voor kanker niet meer
gebruikt. Op 5-iarige leeftijd waren al vele bomen aangerasr.
'Lóns' wordt bescl.rouwd als weinig gevoelig voor Marssonina en
kanker. Slechts eenmaal werd een aanrasring van kanker gevonden, die vanzelÍ weer herstelde. De combinarie van deze eigenschappen met een zeer goede vorm en redelijke groei maakr dat
men deze kloon als een der troeven voor de toekomst beschouwt. Men vindr l.rem wat gevoelig voor windbreuk, hetgeen
onzes inziens niet zo zeker is.
Ook 'Harff' wordt beschouwd als een mogelijke redder in de
nood, maar men heeft nog weinig ervaring hiermee. De kloon
reageert in inoculatieproeven mer kanker (uitgevoerd door de
Forestry Commission) als uiterst resistent.
'Rema', een Duitse kloon groeit zeer recht, maar langzaam en is
gevoelig voor kanker.

3) Prodaktie
Op de overwegend goede ror zeer goede gronden wordt, ondanks
de genoemde bezwaren een zeer goede produktie bereikt.
Zo bereikt op Bliss Estate 'Gelrica' van 15 jazr een gemiddelde
hoogte van 16 m en bh-diamerer van 45 cm.'Eugenei' groeit
ongeveer even snel. 'I 2I4' goeide sneller, gevolgd door 'I 78'
hoewel de Marssonina nu €en einde maakt aan deze snelle groei.
Men hoopr door spuiren (vanaf de grond) de schade te

be-

perken.
'Serotina' op Risbury Estate had gemiddeld na l0 jaat een bhdiameter van 24 cm, een onzes inziens heel bevredigende groei.
Toch werd 'Serotina' beschouwd als een langzame groeier.

4)

Snoei

In het algemeen worden

de populieren hoger gesnoeid dan bij
ons (50-60 Vo van de totale lengte was takvrij ook op jeugdige
leeftijd). Een vermindering van de houtproduktie aanvaardt mèn
daarbij terwille van een verbetering van de houtkwaliteit voor
fineer. Men rekent dat het bijgroeiverlies 0,45 cm diameter op
borsthoogte per jaar bedraagt bij 'Robusta', 'Gelrica' en 'Serotina'. Men snoeit jaarlijks een of twee takkransen tot uireindelijk
een hoogte van gemiddeld ruim 9 m is bereikt. Vergelijkende
proeven met snoeien in de verschillende maanden gaven als
resultaat dat door snoei in de zomer (vooral juli en augustus)
het aantal waterloren zeer sterk daalde in vergelijking met snoei
in de andere maanden van het jaar.
De kosten van het snoeien van takken, dat in eenmanswerk met
beitel werd uitgevoerd, bedroegen (tot maximaal 5 m hoogte)
citca 25 cent per boom. Per mandag werden gemiddeld 121
bomen gesnoeid

bij

een plantwijdte van7,90 m.

Hierbij moet worden aangetekend, dat de grond in de rij geheel
kaal wordt gehouden. Het lopen wordt dus niet bemoeilijkt.
Snoeien op grorere hoogte dan 5 m en ror maximaal 10 m doer
men vanaf een uacror mer daarop gemonteerd een hydraulischbeweegbaar platform. De snoeier, die hierop sraat is voorzien
van een door samengeperste luchr aangedreven korte lichte kettingzaag, die verbazingwekkend geruisloos en trillingvrij is bii
het hanteren. Ook het geringe gewicht (juist onder de 4 kg) is
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Snoeiplatlorn op trehker in lage

stand. (bouen) en in. hoge stand.

(links)

zijn doch

een voordeel. De constructies van tractor en za g zijn beschreven. 1) De directe loonkosten voor deze wijze van snoeien zijn,
exclusief de kosten van de uactor 40 cent per boom.
Men verwacht dat op ! m hoogte nog een voldoende dikke stam
zal worden gevormd om fineerhout te produceren. Dit fineerhout moet tussen 21-53 cm dik zijn. Men rekent met een diameterverval van 2,5 cm per 2 m stamlengte, dus rond 11 crn
per ! m stamlengte. Om dan de minimum doorsnede ad 25 cm

voor fineer op 9 m hoogte te halen is een bh-diameter van
J6 cm nodig. Bij een gemiddelde bh-diametergroei van 2,5
cm/ jaar zou dit in rond 15 jaar zijn bereikt.

))

Tassenbonta uan lanrlbol/ugetaarren. Veeteelt

Verschillende vormen van landbouw en veeteelt in combinatie
met populieren zijn in beproeving.
Áanvankelijk werd op de zeer rijke gronden van Risbury Estate
gerst en tarwe over de volle breedte van de strook tussen de
populieren verbouwd. Later werd, als gevolg van de geconstateerde teruggang in groei, de breedte van de strook waarin deze
gewassen worden verbouwd verminderd tot de haive breedte.
Deze gronden zijn voor er populieren op werden geplant voornamelijk voor deze graangewassen gebruikt. Merkwaardig is,
dat zij, na slechts één jaar braak liggen geheel met dicht gras
bedekt zijn.
Gewassen, die de grond minder intensief bedekken dan granen

raken dan ook sterk vervuild met gras. Financieel zijn de voordelen van deze tussenbouw van granen matig tot gering (afhankelijk van de grondkwaliteit), doch niet te verwaadozen. De
verbouw van aardappelen of suikerbieten zou winstgevender

t; R. R. Crofts: A

semi mechanical method of high pruning poplar
(Quarterly Journal of Forestry Vol. LXII no. 3 July 1968 pp. 201-2li).

deze teelt is, om overproduktie te voorkomen, gebonden aan vergunningen van de ov,erheid.
Op enkele plaatsen in de aanplant waar de grasvegetatie iets
minder zwaar was, werden met succes bonen geteeld (een soort,
die voor veevoeder diende), doch de aÍzet van dit gewas was
moeilijker. Kerstbomencultuur was een nieuwigheid, die veelbelovend leek. Alle teelt werd bedreven over een strook ter
breedte van de halve afstand tussen de populierenrijen. De rest
werd mechanisch schoongehouden (2 x per jaar met rotavator).
Opmerkelijk was de mededeling, dat bij deze teeltwijze zelfs in
het eerste jaar na planten een merkbare achterstand in de ontwikkeling van de populieren werd gevonden in vergelijking met
mechanisch kaal houden met de rotavator van de hele oppervlakte. Tweemaal per jaar 7,5 cm diep bewerken had in één
geval een gecontroleerde verhoging van de bh-diameterbijgroei
met 1,5 cm per jaar tengevolge.
Andere mogelijkheden waren het weiden van schapen of koeien,
uiteraard nadat de populieren voldoende groot waren geworden
om hierdoor niet te worden beschadigd. Op armere gronden
bieek, dat de lammeren door gebreksziekten ondanks bijvoederen, niet tot voldoende wasdom kwamen, hoewel volwassen
scl.rapen wel konden worden geweid. Proeven met rundvee waren in voorbereiding, doch uitsluitend op de betere gronden.
Gebleken was dat koeien en schapen oudere bomen niet beschadigden.
Conclas'ie

De resultaten van het zeer intensieve beheer, zoals de lucifersfabrieken Bryant and May dit voeren, zijn indrukwekkend. De
bereikte volumeproduktie is hoog.
Het kan echter niet worden verheeld dat de combinatie van
bacteriekanker en Marssonina brunnea een ernstig gevaar voÍmt
voor deze populierenteelt.
Het antwoord op deze bedreiging zal moeten worden gevonden
door de produktie van nieuwe ziekteresistente klonen, aan de
ontwikkeling waarvan op verschillende plaatsen wordt gewerkt.
Te verwachten is, dat daarmee niet alleen risico's verminderen
zullen, maar ook dat de produktie nog zaI toenemen.
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HeeÍt het planten yan wijker-populieren zin

/

lr. P. de Sonnaville

?

Fruilteler, l{Ínssen

Met wijker-populieren vrorden die populieren bedoeld, welke
in een te dichte beplanting voortijdig gerooid moeten worden.
Deze overtollige populieren moeten wijken voor de blijvers.
Als men een te dichte beplanting niet dunt, neemt de diktegroei
sterk af terwijl de lengtegroei nog voortgaat. Het is een strijd
om het bestaan, om licht, Men ziet vaak in de natuur, dat bij
een te dichte stand de planten elkaar opspillen tot lange slappe
planten. Plant men de populieren te dicht, dan krijgt men daar-

om lange dunne bomen, welke een lange groeiperiode nodig
hebben voordat ze kaprijp zijn (soms wel 50 jaar). Dus is te
dicht planten en te laat tooien van een deel van de opstand niet
verstandig.

in maart 1918 een perceel goede kleigrond
te Druten, gelegen aan de Van Heemstraweg, grotendeels ingeplant met 'serotina' en'I 2I4' (zie Populier no. 1, 1p64). In de
rijen stonden 'Serotina' en'I2I4' afwisselend op 4 m van elkaar,
terwijl de rijenafstand 9 m was. De jeugdgroei was door de
goede grondbewerking (3 jaar landbouwgewassen en nog3 iaar
zwart gehouden) en behoorlijke bemesting zo goed, dat het bos
na 7 jaar grotendeels gesloten was.
De bomen van 'serotina', welke tussen de 'I 214' stonden, hadden in december 1964 een stamomtrek van ca. 49 cm terwijl de
'I 214' gemtddeld een omtrek van 84 cm had (zie tabel). 'Serotina' kwam toen al zo sterk in de verdrukking, dat rooien op
dat moment nadzaam was gev/eest. In de periode 1964 tot en
met 1968 nam de stamomtrek van 'Serotina' gemiddeld toe met
slechts 6 cm, wat normaal is voor slechts één groeiiaat
Aan de Znidzijde van het bos stond 'Serotina' niet tussen 'I 214' .
Daar nam de omtrek van 'Serotina' in dezelfde periode toe van
53,5 cm tot 81 cm. Het licht is in een ouder wordend bos dus
De schrijver heeft

wel de beperkende factor.

De opzet van dit bos was de 'Serotina'

als blijver te handhaven
en de'I 2L4' te laten wijken. Daarom werd de'I 214'niet hoger
dan 6 tot 8 m opgesnoeid. De groei van de 'I 2I4' was zo enorm
en de verwachtingen zo goed (ondanks enige uitgewaaide kronen), dat de opzet werd gewijzigd.
In januari 1969 werden 200 'Serotina'-bomen gerooid en'1 214'
bleef staan. De opbrengst van de 200 'Serotina's' viel tegen. Men

begrootte deze 200 bomen na meting op ca. 36 ms à f 20,- f 720,-. Men was ook bereid de hoeveelheid te
wegen en dan per 800 kg f 20,- uit te betalen.

per ms

Stamomtrek

1962
1963
1964
1965
1966
1967

1968

6I

6

76+7r+7i+66+70+76

71,5

6

+

84

+

86

+

77

+

83

+

88

84

6

97+94+9t+87+9i+98

=94

6

to7

+

to4

+

1or

rt6+1t2+113
124

+ t2t +

+

98

+

r06

104

+

111

tt2 + tt7

+ r19l_f4 l
6-

r22

Het planten van vediesgevende wijkers is economisch verantwoord, als men hiermede de kans op een beter blijverras verhoogt (ook de heer A. J. A Tielens van het Staatsbosbeheer te
Nijmegen heeft op dit voordeel gewezen).
Van een twintig blokjes van de gevelde populieren werd het
soortelijk gewicht bepaald door het gewicht te delen door het
volume. Het volume werd vastgesteld door de opwaartse kracht
onder water door weging te bepalen. Het gewicht van het blok
hout f het gewicht van het contragewicht in water moer men
verminderen met het gewichr van het hout f contragewicht,
beide onder water. De blokjes met een doorsnede van 14 tot
16 cm varieerden in Sg. van 0,64 tor. 0,68, terwijl de dikke
blokken iets zwaarder wogen n.l. 0,68 ot 0,74. Daar de bomen
vijf maanden buiten gelegen hadden, kan uitdroging wel invloed gehad hebben.

van

'Serotina' tussen

64+6i+64+t6+58+63
87

betekenis.

in cm op botsthoogte aan 6 bomen

'r 2r4'

taaÍ

Omdat de bomen zo dun waren, kon slechts 120,- per 800 kg
worden bedongen. De bomgn moesten wij zelf rooien, takvrij
maken, toppen op 12 cm dikte en naar de weg slepen. Deze
rooiwerkzaamheden kostten ongeveer 1600,- (2 dagen met
mototzaag à Í 180,-, 6 dagen gehakg getopr en hout geruimd
à Í 180,- en 15 uur bomen uitgesleept met trekker en 3 personen à f 240,-). Hierbij zij opgemerkt, dat vele omvallende
bomen op naburige bomen bleven hangen en dat een 30-tal
bomen in de nabijheid van de weg en van huizen met de bijl
gerooid moesten worden. Voor de opkweek van 200 populieren,
hetplanten, het snoeien en andere kosten bleef dus nog f I20,over, wat veel te weinig is. Het planten van wijker-populieren
is beslist niet rendabel!
En toch kan het zin hebben wijkers te planten. Men plant tegenwoordig graag nieuwe veelbelovende populiererassen, waarmede
onvoldoende ervaring bestaat. Men loopt het risico, dat zo n ras
tegenvalt. Plant men een dergelijk ras niet, dan loopt men ook
risico, n.l. dat men een veelbevolend ras mist. Het risico van
tegenvallers kan men verminderen door twee rassen afwisselend
op halve afstand te planten. Men moet dan pas na ca. l0 jaar
beslissen, welk ras men zal handhaven. In mijn geval heb ik de
'Serotina'-blijver verwisseld tegen de'I 214', war nu reeds 200 x
0,35 mB : 70 ms meer hout betekent en in de komende jaren
nog zal toenemen. Het verlies op de 'Serotina' is dan van geen

-

105

-

t13

f4 _ nz

'I

37+37+)8+38+it+37_
6
42+4t+44+44+p_!41 :
6
48+48+50+50+47+r0_
6

t2+52+54+54+49+14_
6

t3+53+56+56+to+566
53+14+t7+57+tt+566
54+54+t9+54+5t+59_
6

'Serotina' (4 stuks!)

214'

37

JO

4j

4>

49

51,t

t2,,

62

>4

72

54,6

/4

55

81
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Niet'I

214', maar'Serotina' moes, taorden gerooid. Het aerschil in d.iameter tassen uijhers en blijuen

RECTIFICATIE
Ons werd medegedeeld dat

in het manuscriPt van het artikel
,,Verwachtingen van nieuwe PoPuliereklonen", opgenomen in
het vorige mrmmer (mei 1969) op blz. 43 en verder, helaas
enkele fouten zijn geslopen.
In tabel

I

(blz. 44) dienen in de kolom welke als hoofd heeft

,,PzOr tot., mg/100

I

grond", enkele getallen te worden gewij-

it

d'aidelijk te

zien.

Foro,s: de Sonnavi'e

zigd en wel als volgt: 0,128 moet zijn: I28;0,49 moet zíjn: 49;
0,16 moet zijn: 16;0,07 moet ziin: 70.
1e deel, (blz. 45) dienen bij de beide laatste proefvelden (Langbroek en Bakel III) de cijferreeksen die de lengte
van de planten aangeven, één kolom naar links te worden verschoven. Dit betekent dus onder meer dat in Langbroek 1-iarige
'Robusta' L,29 m lang was, 2-jafige 2,38 m en 3-jaige 4,01 m.

In tabel 2,

KALENDER

\(/anneer

IJ van plan bent in

het

komende seizoen populieren te gaan
planten is het nu reeds tijd om aandacht te schenken aan het bestellen

van het benodigde plantsoen en het
plantklaar maken van de percelen. Het
verdient aanbeveling om bij het opstellen van de plannen te overwegen

oÍ het gebruik van l-jarig plantsoen
niet de voorkeur verdient boven het
gebruik van 2- of meerjarig plantsoen;
dit laatste is duurder, brengt hogere
plantkosten met zich mee (zie extta-

nummer van Populier van

januari
1969 pag. L4/15) en geeft meer risico
van aantasting doot schorsbrand.

Zorgt ewoor dat U gezond en stevig
plantsoen koopt dat vrij is van ziekten
(roest en Marssonina) en beschadigingen door insecten. Bij een bezoek aan
de kwekerij in september kunt U zich

er persoonlijk van overtuigen of het
plantsoen aan de te stellen eisen vol'
doet.

Overweeg ook eens het proefsgewijs
aanplanten van de nieuwe rassen 'Flevo', 'Dorskamp' en de balsemhybriden
'Geneva' en 'Oxford'; de twee laatstgenoemde rassen stellen iets lagere
eisen aan de bodem dan de overige.

Al

deze

rassen zijn in hoge mate

resis-

bladgrootte en bladbezetting in jonge
beplantingen in verband met het optreden van gebrekssymptomen, veroorzaakt door tekort aan bepaalde voe-

dingsstoffen. U kunt dan nu reeds
rekening houden met de in het volgende voorjaar uit te voeren bemestingen.

Indien konijnen- of reeënschade te
verwachten is in pas ingeplante per-

tent tegen Marssonina en roest.

celen, verdient het aanbeveling alsnog
de bomen te beschermen met Plastic

Een sterke verwildering van loofhoutopslag en bramen op de in te Planten

spiralen

in

percelen kan

augustus-september

bespoten worden met 2-4-5-T-ester.

Begin met het aanleggen en onder-

houden van greppels en sloten in de
nazomer als de grondwaterstand laag

is en weinig
Controleer

in

neerslag gevallen is.
de zomer de bladkleur,

oÍ

gazen kokers.

Voor het verkopen van hout is het nu
reeds tijd om zich te oriënteren over
de mogelijkheden om een zo goed
mogelijke prijs voor het hout te krijgen. Stelt U zich bijtijds in verbinding

met betrouwbare handelaren
verbruikers

die

rechtstreeks

houtproducenten kopen.

of

met

van

de
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Nationale Populieren Commissie

/

JaarverslaE over 1968

0rganisatie en samenstelling
1) In verband met het zich terugtrekken van Prof. dr. ir. G.
Hellinga uit het dagelijks bestuur en uit de Ádviesgroep
,,Houtteelt" werden

a) ir. G. Memelink benoemd
b)

als

lid van het Dagelijks

Populiererassen

1) De jaarlijkse uitgifte

Be-

stuuf

dr. ir. J. F. van Oosten Slingeland benoemd als
de Adviesgroep ,,Houtteelt" en

lid van

2)

c) ir. J. F. \Tolterson benoemd tot voorzitter van de Adviesgroep,,Houtteelt".

2)

De Ledenvergaderingen vonden plaats op I5/3 en l5/II te
Bunnik terwijl aan de vergadering van 2l/1 te Kampen
bovendien werd deelgenomen door

2

Ziekten

Het onderzoek naar de bacterie-ziekte van de wilg werd
voortgezet; de ziekteverschijnselen werden overal in ons
land in meer of minder hevige mate aangeuoffen. Er kon
geen verband worden gevonden tussen het opreden van

van iedere werkgroep.

deze ziekte en ecologische factoren.
Bed.rijf seconornie

1) In

1968 werd een zeer uitvoerig Íapporr opgesteld inzake
,,De financiële resultaten van populiereopstanden". Dit rap-

het fotoboek over de vormen en de gebruiksmogelijkheden

port werd ter kennis gebracht van de Minister van

van populieren werd voortgegaan.

Stimulering onderzoek door N.P.C.

2)

Teelt

1) Bij het onderzoek

naar de invloed van groeiplaatsfactoren

op de groei van populieren in het gebied tussen de grote

2)

rivieren, werd een nieuwe meetmethode ontwikkeld waarmede in korte tijd een volledig inzicht in de groei van bepaalde opstanden is te verkrijgen.
In de Randstad Holland bleek de populier één van de best
geslaagde pionierhoutsoorten te zijn met betrekking tot aanslaan en groei, zelfs onder extreme omstandigheden.

3) In het voorjaar werd de eerste gecombineerde plantafstandsdunningsproef aangelegd met het ras 'Dorskamp' in Ooste-

lijk

Flevoland.

alba Liempde.

3)

Lanà-

bouw en Visserij en zal als exrra nurnmer van her tijdschrift
,,Populier" verschijnen.
De beueffende werkgroep zet haar onderzoek naar de rentabiliteit van populierebeplantingen vooÍr met wegbeplantingen en opstanden met korte omloop.

Houtmarkt
Het probleem van de afzet van het hout blijfr het belangrijkste
in de Nederlandse bosbouw. Door de Ádviesgroepen
,,llout" en ,,Houtteelt" werd een preadvies opgesteld vooi de
Ledenvergadering van 14/3/1969 over problemin rond de populierehoutafzer. In het preadvies worden de oorzaken van-de
vraagstuk

afzetmoeilijkheden geanalyseerd en op basis daarvan aangegeven
welke mogelijkheden aanwezig zijn deze afzet te verbeteieÀ.

Houttechnologie

Houltooften
1) In 9 jarige proefvelden van Populus 'Dorskamp' werd een
2 tot 3llz maal grotere productie verkregen dan bij Populus
'Robusta'; ín Zeeland gaf een 9 jatige beplanting van Salix
alba Drakenburg een 3 maal grorere productie dan Salix

2)

Voorbereid wordt een uitgave waarin wordt aangegeven
voor welke rassen aanplant in Nederland toelaatbaar is, voor
welke ongewensr en voor welke de import in Nederland
ongewensr is.

vertegenwoordigers

Voorlichting
1) Van het tijdschrift ,,Populier", uitgegeven in opdracht van
de N.P.C., verschenen vier nummers in 1968.
2) Met het treffen van voorbereidingen voor de uitgifte van

van de prognose voor de aanplant van
populiererassen werd beëindigd omdat uit een onderzoek
bleek dat russen de voorspelde percenrages van de verschillende rassen en de percenrages van de werkelijke aanplant
te grote verschillen optraden.

Aan het Houtinstituut T.N.O. te Delfr werd verzocht een onderzoek in te stellen naar enkele fysische eigenschappen van het
hout van Populus 'Robusta' met betrekking tot de geschiktheid
van het hour voor de fabricage van lucifers en voor zaaghout.
De resultaten werden neergelegd in de rapporten H 68, nrs. 82,
87, I43 en 174.

Buitenlandse betrekkingen

Het onderzoek naar de methode van morfologische beschrijving en identificatie in de kwekerij van de sectie Aigeiros
werd afgesloten.

ir. H. A. v. d. Meiden woonde

Morfologische verschillen werden vastgesteld van de in 1968
in de handel gebrachte klonen van Populus canescens 'I7itte
van Haamstede' en 'Limbricht'.
Van de vijf handelsrassen van de wilg werd een zodanige
beschrijving opgesteld dat herkenning eenvoudiger wordt.

stel ingediend om tot een betere werkwijze van de I.p.C. te
komen. Besloten werd dit voorstel in principe re aanvaarden en
het in srudie te geven aan het Executive Committee van de

als afgevaardigde voor Nederland het congres bij van de Internationale Populieren Commissie
in september 1968 in Canada. Door Nederland werd een voor-

i.P.c.

BELANGRIJKE PUBLIKATIES

lV. R, Miiller-Sroll anl. Rurh Zmker.. ,,IJnrersuchungen iiber
Háufigkeit und Verteilung des Zugholzes in Pappel-Srámmen".
Uit: ,,Holz als Roh- und Verkstoff , 25. jrg., HeÍt 7 , J:uJi 1967

uit stammen met veel trekhout verroonr namelijk een ,,harige"
oppervlakre en geeft problemen bij het drogen.
Over de arzaak van het voorkomen van rekhout is tot dus-

Deze studie heeft betrekking op het voorkomen van trekhout
bij populier, een houtgebrek dat vooral voor fineer- en lucifersfabrikanten grote moeilijkheden met zich meebrengr. Het fineer

verre nog weinig bekend. Een algemeen gehoorde, maar door
anderen weer bestreden opvarting is dat de druk die de wind
op een boom uitoefent de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van trekhout vormt.
De Duitse onderzoekers, die dit artikel hebben gepubliceerd,

(245-254).

69

moesten helaas ook eindigen met de konklusie dat deze oorzaak
nog steeds onbekend is. STel zljn zij etin geslaagd door een
intensief onderzoek een analyse te maken van fakroren die de
trekhoutvorming beïnvloeden. Hun onderzoek, uitgevoerd aan
P. 'Robusta', P. 'Regenerata' en P. berolinensis, leidde tot de
volgende resultaten:

1.

2.

Aan de voet van de stam komt trekhout massaal slechts aan
één kant van de stamdoorsnede voor; hoger in de boom
neemt de hoeveelheid van dit hout sterk toe, terwijl daarbij
steeds minder sprake wordt van een éénzijdig voorkomen
er van. Trekhout kan dus aan alle kanten van een jaarting
voorkomen.

De verdeling van het trekhout in de stam is niet afhankelijk
van de groei, m.a.w. van de breedte van de jaarringen.

3.

4.

Veel trekhout kan zowel voorkomen in onderdrukte bomen
als in bomen die boven hun omgeving uitsteken.
Er is geen verband tussen het optreden van veel trekhout
enerzijds en meteorologische gegevens (windsterkte, windfrequentie) anderzijds.

5. In het algemeen is opgemerkt dat gemiddeld

de

meeste

trekhoutvorming aan de westkanc van de stam wordt gevonden. Men vindt echter ook in sterke mate trekhouworming aan andere stamzijden, maar in alle gevallen het
minste aan de oostkant. Opvallend is dat aan de noordkant
van de stam slechts weinig minder trekhout wordt gevormd
dan aan de westzijde. Dit is daarom zo opmerkelijk omdat
in het betreffende groeigebied veel noordenwind voorkomt.

De auteurs konkluderen dat de hoofdwindrichting weliswaar
tor op zekere hoogte de trekhoutvorming in populierestammen beïnvloedt, maar dat er andere faktoren zijn die
toch een geheel andere trekhoutverdeling tot gevolg kunnen
hebben.

6.

Her gemiddelde trekhoutpercentage was bij drie stammen
van P. berolinensis 15,6 /o,bij drie stammen van P. 'Regenerata' (waarschijnlijk is bedoeld: P. 'Harff') 28,9 % en bij
zes stammen van P.,Robusta' 33,8 /o.
v.d.M.

G. Friton: ,,Asportazioni minerali nel barbatellaio di pioppo"
(Onttrekking van mineralen aan de grond in populierenkwekerijen).
,,Cellulosa

e Carta", XV[I, N. 12, december 1967, pag.

10-24.

Deze publikatie heeft betrekking op een Italiaans onderzoek,
uitgevoerd aan het populieren-instiruut te Casale Monferrato.
De auteur heeft daarbij twee rassen betrokken, namelijk 'I 214'
en'I 45/51 . Hij heeft een berekening gemaakt van de droge-

populierenkwekerij een veel hogere kalkbehoefte heeft. Verder
vermeldt hij dat de stikstofbehoefte in werkelijkheid, om redenen waarop wij hier niet nader zullen ingaan, iets groter is dan
de cijfers aanduiden.
v.d.M.
G. Friton: ,,Ásportazioni minerali nel vivaio di pioppi euÍoame-

ricani".
Estratto da ,,Cellulosa e Carta", no. 4, april

I)68.

Over het onderzoek van de heer Frison naar de onttrekking van
mineralen aan de grond in populierenkwekerijen wordr eveneens iets meegedeeld in dit literaruur-overzicht.
De auteur heeft dit onderzoek voortgezet voor 2-jarige populieren op 3-jarige wortel. Hierbij is hij uitgegaan van een plantafstand van 170 x 65 cm.
De hoeveelheid aan de grond onttrokken mineralen, uitgedrukt
in kilogram per ha, was voor deze plantafstand als volgt:
'I 2I4' : N 139; PzOr 51; KzO 108; CaO 184
'l 45/51' : N 137; PzOs 57; KzO 104 CaO 158
Uit een vergelijking met de cijfers voor l-jarig plantsoen op
2-jarige wortel (zie referaat hiervóór) blijkt dat dit laatste aanzienlijk meer voedingsstoffen aan de grond onttrekt. Dit wordt
veroorzaakt door het veel grotere aantal planten per hectare. In
dat geval wordt dus ook een zwaardere bemesting gevraagd.
v.d.M.

Dr. Ad.orján József: Standorts- und Ertragsuntersuchungen an
Populus x euramericana cv. Robusta und c.t. I-2I4 auf grundwassernahen Standorten des Somogyer Sandgebietes.

Erdészeti kutatások

I-1, 1968 (77-83).

Deze publikatie gaat over de groei van P. 'Robusta' en P. 'I-2I4'
(de rwee in Hongarije meest aangeplante Aigeiros-populieten)
in verband met de waterhuishouding van de grond.
Enkele konklusies zijn:
De grondwaterstand in juni bepaalt de onderste grens van
- de wortelontwikkeling.
Stromend water beïnvloedt de wortelontwikkeling niet.
Voor
goede groei is een bewortelingsdiepte van 60 cm
- vereist,een
ook op gronden die rijk zijt aan voedingsstoffen.
v.d.M.

K. R, aan Lynden, J. L. Gulàemoncl en lY/. H. uan d.er Molen:
,,De bosbouwkundige mogelijkheden op veengronden".
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 40 (II) 1968 (403-409).

Het Bosbouwproefstation te \Tageningen heeft een \ilírerkgroep

stofproduktie en van de onttrekking van bepaalde mineralen

Bosbouw Randstad Holland die een aantal subgroepen heeft.
De hier besproken publikatie is afkomstig van de subgroep Bos

aan de grond, gerekend voor

en Bodem.

t ha populierenkwekerij.

Hierbij moet wel bedacht worden dat de groei van populiereplantsoen in Italië aanzienlijk sneller is dan in ons land.

Bij de teelt van 1-jarig plantsoen wordt per ha een hoeveelheid
droge stof geproduceerd van -f 19.100 kg bij 'I 2I4' en 16.200
kg bij 'I 45/51'. De hoeveelheid onttrokken mineralen, uitgedrukt in kg,/ha is als volgt:

'I 2I4' : N
'I 45/5t : N

126,83; PzOr 42,61; KzO 82,33; CaO 120,17
102,68; PzOr 34,6I; KzO 64,80; CaO 80,77
Bij de teelt van L-jarig plantsoen op 2-,jarige uortel wordt in
de loop van 2 jaren aan droge stof geproduceerd 43.600 kg/ha
bir'I 214' en 39.600 kg/ha blj'I 45 /5r.
De volgende hoeveelheden stikstof, fosfaat, kali en kalk worden
aan de grond onttrokken.
'I 214' : N 245,94; PzOs 99,72; KzO I7),3I; CaO 285,53
'I 45/51' : N 225,97; PzOs 95)0; KzO 166,86; CaO 23I,35
Volgens de auteur komen deze hoeveelheden onttrokken mineralen overeen met die bij een graancultuur, in die zin dat een
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n gegaar, welke houtsoorten voor beplanting van
veengronden in Vest-Nederland geschikt zijn. Daarbij heeft
men een aantal bestaande bospercelen onderzocht, waarbij het
voor een ieder duidelijk al zijn dat het aantal van dergelijke
percelen in het westen van ons land zeer beperkt is.
De werkgroep heeft een aanml konklusies opgesteld, gesplitst
Men heeft

naar het rype veengrond:

-

koopveengronden (veengronden met een kleiige, veraarde

bovenlaag)
madeveengronden (veengronden met niet-kleiige, veraarde
- bovenlaag)
spuiweengronden (gronden die bestaan uit verspoten venig
- materiaal).
Op de koopveengronden vetwacht men dat populier, es en wilg
goed zullen groeien.
Op madeveengronden zal de eerstgenoemde houtsoort ook goed
groeien, terwijl men met mindet zeke'rheid dit zou kunnen zeg-

gen van es en wilg.
De spuiweengronden zijn zo variabel dat hiervoor geen algemene konklusie is te geven.
Voor alle veengronden geldt dat de groei beter wordt naarmate
de grondwaterstand lager is.
Uit dit artikel blijkt duidelijk hoe moeilijk het is om op grond
van bestaande bossen konklusies te trekken voor de toch zo
urgente bosaanleg in het westen van Nederland.
Het aantal objekten is niet alleen te beperkt, zij staan ook maar
in beperkte mate konklusies toe.
Het is dan ook een goede gedachte geweest van de betreffende
werkgroep om een aantal proefvelden in I7est-Nederland aan
te leggen waarin de bruikbaarheid van de verschillende houtsoorten op de verschillende daar voorkomende grondsoorten

wordt

onderzocht'

v.d.M.
Anonynzus: ,,Due nuovi cloni

liereklonen).
Il Pioppo XIi

di pioppo" (Twee nieuwe popu-

(2) t969 (r53t).

Mede gedwongen doot het veelvuldig optreden van Marssonina
in Italië heeft men daar twee nieuwe rassen in de handel gebracht: 'I 63/5L' en'I 69/55'. Beide zijn van het type ,,caroliniano", d.w.z. dat het waarschijnlijk om P. deltoides gaat. Ook
de beschrijvingen wijzen daarop.
Enkele eigenschappen van de nieuwe rassen: Brede kroon, iets
bochtige stam, gevoeligheid voor wind, moeilijk aanslaan, resistenr regen Marssonina, goed hout.
De ,,Ente Nazionale Cellulosa e Carta", de organisatie van overheid en papierindustrie die zich in sterke mate met het populierenonderzoek bezig houdt, heeft deze twee klonen, waarvarr
de eerstgenoemde mannelijk en de tweede vrouwelijk is, voorlopig voor beperkte verspreiding beschikbaar gesteld. Vij berwijfelen of de'I 63/5I', vooral door haar slechte stekbaarheid
veel mogelijkheden zal bieden voor de Italiaanse populierenteelt. Over het tweede ras is nog niets bekend. De aanplant in
Nederland moet voor beide klonen worden afgewezen. Van de

'I 63/51' is dit reeds gezegd door H.
vangrijke publikatie ,,Populiererassen
hun bruikbaarheid voor Nederland".

het vorstgevaat. Yan de

\7. Kolster in zijn

omen
wees hierbij vooral op

in de E.E.G.landen

Hij

'I 69/55' zijn in tegenstelling tot de

andere klonen in Nededand geen beplantingen aanwezig eveneens reden om hem op di,t moment voor aanplant in de praktijk
aÍ te wijzen.
v.d.M.

Dn O.

im

Lange: ,,Die Pappelholzpreise

Forstwirtschaftsjahr

1968".

Uit: Die Holzzucht no.I (23) mei 1969 (9, 10).

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de prijzen van
populierehout, in 1!68 in Duitsland betaald. Het gaat hier
uiteraard om gemiddelden, welke betrekking hebben op liggend
hout, gemeten onder de schors.
De beste prijzen werden bereikt in Rheinland-Pfalz, terwijl de
laagste prijzen betaald werden in Nordrhein-\Testfalen. In onderstaande abel zijn de gemiddelde prijzen per kwaliteit vermeld, uitgedrukt in guldens per m3. Zij zijn weer iets lager dan
in het voorgaande jaar. De prijs van vezelhout is konstant gebleven, nl. op -+ f 20,- per stère. De interesse van de spaanplatenindustrie voor populierehout neemt toe.
De auteur wijst op de aanzienlijk hogere prijzen, welke in Zvritserland betaald worden, nl. f 127,- voor kwaliteit Á, I 101,voor B en f 60,- voor C. Uiteraard gaat het ook hierbij weer
om gemiddelde cijfers.
Opgemerkt dient te worden dat de houtprijzen in Zwitserland
over het algemeen op een niveau liggen dat zich aanzienlijk
boven het prijzenpeil in andere ITest-Europese landen bevindt.
Terecht wijst de auteur op een ontwikkeling, die ook voor Nederland van belang kan zijn, nl. de minder gunstige siruatie op
de markt van tropisch hout. In het recente verleden heeft ook
in ons land dit hout vrijwel volledig het populierehout bij de
fineerfabricage verdrongen. Het tropisch hout was nl. in voldoende kwanta aanwezig en gaf een aanzienlijk hogere produktiviteit bij de verwerking dan de gemiddelde kwaliteit van de
populiere-fineerstam. Sinds enige tijd bemerkt men echter toenemende moeilijkheden om goed tropisch hout in voldoende
kwanta te krijgen. Dit heeft uiteraard tot gevolg gehad dat de
kosten daarvan zijn gestegen. Dit kan nieuwe perspektieven
openen voor de afzet van zwaar populierehour, mits de producenten van het hout deze potentiële mogelijkheid zien en zoveel

mogelijk stimuleren.
Gemiddelde houtprijs

Land

Á f /st

voor kwaliteit

Á

B

C

Rheinl.-Pfalz
Baden-'Wiirtt.

r2j

69

40

102

28

Hessen

101

55
67

t0

Nordrh.-\7estf

i5

))
v.d.M

MEDEDELINGEN
NATIONÁLE POPULIEREN COMMISSIE
Ontheuen uan bet Li.d,maat:cbap van de N.P.C.
per I-l-1969 H. Geenen te Svralmen als vertegenwoordiger
van de Triplex- en Fineerindusuie
per L-6-1969 J. C. van 't \Testeinde te 's-Heer Árendskerke
(was als persoon lid)
per l-6-1969 F. Otten te \7eert als vertegenwoordiger van de

Luciferindustrie

Saes te Nederweert als vertegenwoordiger
van het Landbouwschap.

per I-7-T969 J. J.

,ot lid. van de N.P.C.
per I-L-1969 Drs. P. H. Coorens te Swalmen

Benoemcl

als vertegenwoor-

diger van de Hout Emballage Industrie
pet L-7-I969 H. A. van Iersel te Udenhout als vertegenwoordiger van het Landbouwschap.

7L

BRABÁNTSE POPULIER-EN VERENIGING

Hierbij

Verslag excurtie d.d, 20 mei 1969 lVeert.
Op dinsdag 20 mei 1969 hield de Brabantse Populieren Vereniging een zeer geslaagde excursie naar de beplantingen van de

atd.gen

uij

de nted.euerking aan ben d,ie bet

abannementgeld aoor 1969 nog niet bebben aolclaan.
Voorgaand.e .jaren werden d.e bed,ragen die na het eerste

heer Timmermans onder de gemeente \il7eert.
Samenkomst was om 13.30 uur in Hotel ,,Het \íapen van Someren" te Someren, alwaar de i 25 deelnemers werden verwelkomd door de heer Vic. Timmermans, die een kort overzicht
gaf van de beplantingen die op het programma stonden.
Om -r- 2 uur werd vertrokken vanuit Someren en werden onder
leiding van de heer Vic. Timmermans en zijn assistent de heer
De Leyer, de diverse beplantingen bezichtigd. Een en ander was
zeer interessant en boeide de deelnemers in hoge mate. Vanzelfsprekend waren er weer heftige disputen over snoeien, op-

balf,jaar nog niet uaren betaalà, aerhoogd, me, incatsokosten, per kuitantie geïnà. Door wijziging uan de aoor-

rcbriften zijn

d.e daaraan aerbond.en hosten d,usdanig hoog
geuord.en d.at inning per kuitantie zeker bet d.ubbele aan
het abonnenzent kost! Zij, d.ie he, abonnemenr oaer 1969

nog niet ltebben betaalà., kunnen. zich deze oneuenredig
boge ho$en bespmen d.oor spoed.ig het geringe bedraguan
f 3,- alsnog ooer Íe maken op postrehening nr. 1172915
t,n,u. Stichting Populier te \Y/ageningen, Mogen wij er op
rckenen dat d.it d'ringenàe beroep niet ieuergeels is?

kronen, dunnen etc.
Omstreeks 5 uur werd deze excursie afgesloten en bedankte de
secretaris namens de voorzitter de heer Timmermans voor de

De Ad,ministratie

interessante middag.
lnteressê

voor:

GOED GEKWEEKT - GEVORMD PLANTMATERIAAL

P. YAil llElt BERK & ZoltEil

Fllnke voorÍaden van: Struikv. - Spilvorm Appel en Peer. Uitgebreid goed sortiment, meest geëigende- en moderne onderstammen 1-2-3-jarig met en zonder tussenstam, hoog veredeld.
HOOGSTAM - HALFSTAM - STRUIKVORM: Kersen en Pruimen,
Perziken, Abrikozen, Morellen, van de meest rendabele soorten
en onderstammen. * BESSEN: Rode-, Zwafte-, Witte- en Kruis-

BOOMKWEKERIJEN
ST. OEDENRODE - TE1.04138-2331 b.g.g. 04138-2038

bessen, Frambozen en Bramen. * WINDSCHUT: Prima Zwarte
Elzen, Italiaanse Populieren, Canada Populieren, Heidemij, Robusta, Gelrica, Zeeland, Serotina enz. * HAAGPLANTSOEN:
Ligustrum, Haagdoorn, Haagbeuk, Berberis enz. * ROZEN:
Struikrozen, Klimrozen, Stamrozen, diverse kleuren.
Bezoekt onze goed verzorgde kwekerijen!

*
LAANBOMEI{ EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

BOOMKWEKERIJ-BEDRIJVEN

POPULIEREN EN WILGEN

A, S. van Rijn de Bruyn - Uden (N.-Br.)
TeleÍoon 04132-258í

Ád.tiezen en beplantingen kannen door ons geregeld. caorden

N.V. BOOMKWEKERII,,UDENHOUÏ''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS
Kunnen U behalve het normale N.A.K.B.-populierenassortiment ook nu reeds aanbieden:
POPULUS 'ANDROSCOGGIN'
POPULUS

'FLEVO' .

.

POPULUS 'DORSKAMP'

POPULUS 'GENEVA'

. POPULUS 'OXFORD'

Licentiehouder voor Nederland van de Lóns-populier.
Tevens voorradig een uitgebreid assortiment proefpopulieren.

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, B00ilKïYEKERIJ,,UllEllll0uT"
UDENHOUT

.

TELEFOON 04241.258

in het najaar van 1969 verschijnt het boekwerk

houtsoorten
voornieuwe bossen
nn ederland
voorinschrijving met belangrijke reductie

O dit boekwerk,

samengesteld door ir. C. P. van Goor, BosbouwproeÍ-

station; ir. K. R. baron van Lynden, Stichting voor Bodemkartering

en ir. H. A. van der Meiden, Stichting lndustrie-Houl, geeÍt van de
zeventien meest gangbare houtsoorten alle gegevens, die nodig zijn

om over het op bepaalde groeiplaatsen wel of niet aanplanten van

de betrokken houtsoorten te beslissen.

O bij het

bepalen van de keuze voor nieuwe bossen wordt ook het

klimaat en de bodem t.b.v. de gezondheid van het gewas betrokken
en veel aspecten worden besproken, die de aanleg, de behandeling

en de opbrengsl kunnen beïnvloeden.

O voor iedere

houtsoort zijn alle gegevens afzonderlijk verzameld,

waarbii o.m. ten aanzien van een dertigtal bodemtypen de groeimogelijkheden zijn vermeld.

O het boekwerk is o.m.

met zeventien prachtige kleurenillustraties en

vele foto's en tabellen uitgevoerd.

O in

verband met het vaststellen van de oplage kunt U tot uiterliik

15 septembêr a.s. uw bestelling opgeven voor de speciale prijs van

I 15,- per exemplaar,

door storting van het verschuldigde bedrag

op postrekening

ten name van de Koninklijke Nederlandsche

817371

Heidemaatschappij onder vermelding: secr. voor Voorlichting en
Vereniging, Sectie l, bestelling handboek Houlsoorten.
direct na verschijning volgrt verzending in volgorde van binnenkomst.

w
*
r-

O

na 15 september zal het boekwerk ook via de boekhandel verkri.igbaar zijn.
de priis bedraagt na die datum tenminste

I 21,*.

