7e

Tf d.rcbrift

aoor ïeelt

JAARGANG No. 4

DECEMBER 1970

en af'zet aan PoPulier en

i
l'

,l

i,
l)
I

w1 I óo

)4
lnhoud
Tijdschrift aoor teel,
en afzet affi PoPulier en wilg
7e

JAARGANG No.4

DEC. r97o

Uitgaue ailt d,e Sticbting PoPulier
Verschijnt vier maal per jaar

Populus trichocarpa'Fritzi Pauley',

J. T. M. van Broekhuizen

54

E. C.

57

De watermerkziekte bedreigt de schietwilgen (Salix alba L.),
Jansen

EEG kwaliteitsnormen voor de handel in Aigeiros populieren,
R. Koster
Behandeling van plantsoen .

6I

Prijsvraag

61t

Dikke populieren
Bestel tijdig plantsoen voor komende

64
plantseizoenen

66
68
69

Kalender

K. Adema, Eindhoven
H. \f. Kolster,

65

65

Rassenlijst .
Populiereteelt in beeld
Belangrijke publikaties

Red'actie:

63

Secretaris, \Tageningen

Ir. R. Koster, \Tageningen
Ir. \1. E. Meijerink, Arnhem
Ir. J. L. F. Overbeek, Zwolle
Ir. P. de Sonnaville, \Tinssen

Re àactione

el

me d'ew er k s t et :

Mej. G. H. Jansen, \flageningen

Mededelingen Yan de redactie
Door de prijsstijgingen in L9l0 en de aangekondigde prijsverhogingen voor 197I is
het noodzakelijk de abonnementsprijs en de prijs van de losse nummers met ingang
van 1 januari l97I te verhogen.
De abonnementsprijs voor 1971 is door het bestuur van de Stichting ,,Populier"
vastgesteld op I 5,- per jaar, de prijs van de losse nummers op f 2,- per sruk.
Ondanks deze prijsverhoging blijft de prijs van het tijdschrift dankzij financiële
medewerking van derden, zeer Iaag. De kostprijs is vele malen hoger; bedroe g deze

Gen. Foulkesweg 64,
\flageningen

in 1970 ca. f I7,-, in I91I zai hij stijgen tot. ca. f 20,- per abonnement. De prijsverhoging van J 1,50 per jaar is dus slechts de helft van de stijging van de kostprijs.
U hebt in 1969 5 in plaats van 4 nummers ontvangen, hetgeen ook in I91l zal
gebeuren. In l97I zal namelijk een extra nummer zijn gewijd aan de financiële
resultaten van grensbeplantingen. Eerder werd aangekondigd dat deze uitgave in
I9'/0 zo:u verschijnen, maar dit moet tot januari 1971 worden uitgesteld. Abonnees
onwangen dit extra-nummer gratis.
Zij die de girodienst hebben gemachtigd tot periodieke overschrijving, onwangen
persoonlijk bericht.
Voor abonnementen, die niet zijn opgezegd vó6r 20 december 1970, ts het volledige
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abonnementsgeld voor 1971 verschuldigd.
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Populus trichocarpa 'Fritzi Pauley'1)

Landbouwhogeschool, AÍd. Houtteelt

populier P. uichocarpa toe. Een van de oorzaken hiervan is dat van deze populieresoort enkele snel groeiende rassen zijn gevonden die niet of weinig gevoelig zijn
voor bacteriekanker en Marssonina. Vooral één van deze rassen trekt momenteel de
aandacht, namelijk het vrouwelijke ras dat in Engeland bekend is als P. trichocarpa
MB, in Frankrijk als P. trichocarpa SP 126 en dat in België onder het nummer V 235
door her populiereninstituut te Geraardsbergen wordt beproefd. In Nederland wordt
de bruikbaarheid door het Bosbouwproefstation getoetst.

Deze belangstelling en het voornemen van de Internationale Populierencommissie
om rassen van P. trichocarpa te registteren was voor ons aanleiding om de identificatiekenmerken van eenjarige planten van dit ras vast te stellen.

1)

Bewerking van een artikel, verschenen in het Ned. Bosbouw Tijdschr., jan. 197O.
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Op basis van archiefonderzoek en van morfologische beschrijvingen werd door ons vastgesteld dat al dit materiaal inderdaad
afkomstig is van de door Pauley en Johnsson ln 1947 onder het
nummer 126 geselecteerde boom.

Enkele ervaringen
Koster deelt mede (,,Populier", aug. 1969, blz. 62-65) dat van
de in Engeland op resistentie tegen bacteriekanker onderzochte
klonen, alleen 'Fritzi Pauley' vrijwel niet ziek werd door inoculatie rnet de ziekteverwekker. Dit wordt bevestigd door Pourtet
(Revue Forestière FranEaise, jan.-febr. 1969, blz. 4I-48). Beide
auteurs vermelden ook de goede resistentie tegen Marssonina,
de snelle groei in vergelijking met 'Robusta' en de goede vorm.
Volgens een schriftelijke mededeling van Jobling (Engeland)
vormen de bomen veel takken en waterloten, ook bij goed onderhoud. Hij constateerde daarnaast vooral in het westen en
noorden van Engeland vrij veel breuk van de stammen, gewoonlijk op een hoogte van 10 m boven de grond. Koster berichtte
ons desgevraagd schriftelijk dat in enkele kleine proefvelden
van het Bosbouwproefstation in Hees bij Didam tijdens een opname op 28 juli 1970 blj dit ras opvallend meer schade door
windbreuk werd waargenomen dan bij andere rassen. De oorzaak rs zijns inziens een zomerstorm op 14 juli met een windkracht die wel meer in de zomer voorkomt en dus waarschijnlijk
geen uitzondering is. De schade bestond uit het breken van toPpen van 2-5 m lengte van vier- en zeveniarige bomen. Ook het
populiereninstituut te Geraardsbergen heeft volgens Koster geconstateerd dat topbreuk bij deze kloon opvallend vaak voor-

I

L P. tr;chocdtpd'Fritzi Pauley' alÈomstig ait de V.5., geplant in
1966 als driejarige (in Hees).

Foto

Herkomst en rasnaam

Uit het

voorgaande

blijkt dat het ras onder verschillende voor-

lopige aanduidingen voorkomt. Teneinde verwarring bij eventuele uitgifte als handelsras te vermijden werd door mij in no-

vember 1969 contact opgenomen met prof. dr. Scott S. Pauley 2),
verbonden aan de Universiteit van Minnesota (USA), met het
doel een internationaal aanvaatdbare naam voor het ras vast te
stellen. Het was namelijk prof. Pauley, die het ras samen met
dr. H. Johnsson, destijds in dienst van de ,,Union Allumettière",
selecteerde. Hij stelde voor als rasnaam te kiezen de naam van
zijn echtgenote, zodat de volledige naam volgens dit voorstel
luidt: Populus trichocarpa'Fritzi Pauley'. Populierendeskundigen
in een aantal landen werden hiervan door ons op de hoogte gesteld teneinde aan deze naam algemene bekendheid te geven.

Prof. Pauley deelde bovendien mede dat de oorspronkelijke
boom in L947 werd gevonden op 10 m boven zeeniveau op het
Hart's Island in de Skagit-rivier in het Mount Baker National
Park in de staat \Tashington, dus in het uiterste noordwesten
gan de USA.
FIet eerste materiaal werd onder het nummer

Y

235

in

1948

door het populiereninstiruut van de Union Állumettière te
Geraardsbergen, België, in Europa ingevoerd. Enkele jaren later
zond prof. Pauley ook Engelse en Franse onderzoekers stekken
van dit ras. In 1955 werden door ons stekken geïmporteerd uit
Engeland onder de aanduiding P. trichocarpa MB, terwijl het
Bosbouwproefstation in 1966 stekken van SP 126 dt Frankrijk
onffing.

2) Tijdens het

schrijven van

dit artikel werd bericht

prof. Pauley op 18 april 1970 overleed.

onwangen dat

komt.
Op grond van voorgenoemde waarnemingen en de nog zeet geringe ervaringen met'Fritzi Pauley' in Nederland is aanplant op
bescheiden schaal in ons land van belang. De gesignaleerde topbreuk maant echter tot grote voorzichtigheid. Lezers die reeds
over recente ervaringen beschikken, worden verzocht daarvan
mededeling te doen onder opgave van nauwkeurige opgave van
alle ter zake doende omstandigheden. Immers, al is dit ras in
Nederland (nog) niet onder NAKB-controle in de handel, invoer van plantsoen uit andere EEG-landen is niet onwaarschijn-

lijk.
Morfologische beschrijving

a. Enkele algemene kenmerhen aan Populu tricbocarpa
De toor, P. trichocarpa, behorende tot de sectie Tacamahaca
(balsempopulieren), heeft in tegenstelling ror de populieren van
de sectie Áigeiros (ztvarte populieren), waartoe een groot deel
van onze handelspopulieren behoort, langwerpig eivormige bladeren. De onderzijde van het blad is licht grijsgroen of heeft
een metaalachtige glans. De bladeren van de eenjarige planten
zijn in het algemeen ongeveer twee maal zo latg als breed en
de grootste breedte ligt duidelijk onder het midden. De meestal
duidelijk met korte haren bezette bladsteel is aanzienlijk kleiner
dan de halve lengte van de hoofdnerf en is in doorsnede rond

of

ovaal.

b.

De belangri.jkste kemtzerken uan'Fritzi Pauley',

Q

De nu volgende kenmerken geven, voor zover ze in getallen zijn
uitgedrukt (zie ook foto 2), slechts een betrekkelijk nauwkeurige
indruk. Het ras is namelijk nog slechts enkele jaren achtereen
geobserveerd, waardoor over de variatie van jaar tot jaar nog
vrij weinig gegevens bekend zijn.
Ontluiking: Eerste helft tor midden april; ongeveer tegelijk
met 'Oxford', enkele dagen eerder dan 'Heidemij'.
Blad: Lengte bladschijf en hoofdnerf gemiddeld ca 20 cm;
grootste breedte gemiddeld ca 10 cm; dus bladschijf ongeveer
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Foto

2.

Bladafmetingen en geuouuen blad.

2 x zo lang als breed (b/hn - 0,52); breedte op I/4 x hn van
de top kleiner dan I/4 x hn (d/hn - 0,22); breedte in het
midden tujm I/3 x hn (e,/hn - 0,39); nerfhoek gemiddeld ca
40o; top lang en spits; voet rond, zonder of met een onduidelijke inham; bladoppervlak vlak, soms iets schotelvormig; overwegend 2 kliertjes aan de bladvoet, soms 1 en bij uitzondering 0; steel behaard, gemiddeld 5 cm lang, iets minder dan
I/4 x hn (s/hn : 0,22), vooral aan de bovenzijde m,eet of
minder rood of bruin aangelopen; jonge blaadjes overwegend
bruingroen.

Sclteur: Bovenaan en

in het midden hoekig met lijsten, kort

behaard, bovenaan enigszins bruin of roodbruin,

in het midden

groen; lenticellen in het midden van de scheut rond tot lijnvormig; knoppen vrijstaand, rond, slank, spits, ca 16-18 mm
lang, kastanjebruin.

Eenjailg phntsoen: Vrij slap en vrij recht; vrij veel zijtakken
(ca 15-30, afhankelijk van groei en stekafstand) tot op meer
dan de halve hoogte van de scheut; takhoek 60o-80o.
Karakteristieke kenmerken' Blad 2 x zo lang als breed, grootste
breedte bevindt zich op ca l/4 x hoofdnerf vanaf de voet;
bladsteel ca l/4 x hoofdnerf, nooit geheel rood; jonge scheut
hoekig; knoppen vrijstaand.
Verscbillen nte, een aantal bekend.e rdJien: Verwarring is alleen
mogelijk met 'Geneva', 'Oxford', 'Androscoggin' en de klonen
van de P. berolinensis-groep 3).
De knoppen van al deze rassen zijn in de winter echter aanzienlijk korter. Van de beide eerste is 'Fritzi Pauley' bovendien
te onderscheiden doordat deze twee een ronde scheut hebben.
Het verschil met de genoemde rassen kan verder gemakkelijk
aan de hand van het blad worden bepaald. FIet vouwen van het
blad, zoals dat door mij reeds eerder in dit tijdschrift (nov. 1966,
blz.59-61) is beschreven, is daartoe voor iedereen een uiterst
eenvoudig en snel hulpmiddel.

Beter dan uit een vergelijkende beschrijving blijken de verschillen uit onderstaand overzicht, waarin terwille van de overzichtelijkheid de cijfers enigszins zijn afgerond.

b/hn

las

'Fritzi

Pauley'

0,67

'Oxford'

0,85

t)

e/hn

0,52 0,22 0,4

'Androscoggin'
'Geneva'
berolinensis-groep

d/hn

0,17

ca 0,7O

0,30
0,39
0,58
ca 0,30

0,5

0,6

knoplengte in mm

I

*

3. Blad. oan eenjarige P. tricbocdrpd'Fritzi Pailey'; 1lz x taarc
groorte.
Foto: R. Áalbers
Foro
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16-18

OVER
10-1

1

0,8

9-10
9-10

ca 0,6

9-10

Deze bestaat uit enkele veel op elkaar gelijkende klonen, waarover
later een publikatie zal verschijnen.
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De watermerkziekte bedreigt de schietwilgen (Salix alba L.)

Bosbouwproefstati on

Inleiding
Van de vele

Met uitzondering van enkele gebieden werd daarom een meer

ons land voorkomende wilgensoorten is de
schietwilg (Salix alba L.) de belangrijkste boomvormende soort.

in

Het hout heeft een hoge gebruikswaarde en kan voor ongeveer
dezelfde doeleinden als dat van de populier dienen. Voor het
maken van klompen wordt het hoger gewaardeerd dan populierel.rout, omdat het taaier en niet waterdoorlatend is. In het
verleden nam het aanbod van wilgehout steeds meer af en is nu
sinds jaren nog maar zeer gering. Klompenmakerijen die alleen
dit hout verwerkten zijn of reeds lang verdwenen of volledig op
het verwerken van populierehout oveÍgegaan. Het aantal goede
wilgebomen is in ons land zeer sterk afgenomen. Gezonde goed
groeiende oudere beplantingen komen thans in ons land nog
maar sporadisch voor. Gezien de belarrgrijke economische en
ook esthetische waarde, die deze houtsoort heeft, is dit wel verwonderlijk.
De oorzaken die tot de sterke teruggang van de teelt geleid
hebben, zijn moeilijk meer geheel te achterhalen. Van grote invloed moet evenwel zijn geweest dat men in de praktijk mer de
teelt van de schietwilg reeds vele jaren slechte ervaringen heeft.
Dikwijls kan men van oudete mensen horen dat beplantingen
na een goede en hoopvolle jeugdontwikkeling nog, voordat ztj
enige houtwaarde hadden, ziek werden en tengevolge hiervan
voortijdig afstierven. De praktijk kreeg steeds minder vertrouwen in de schietwilg en ging in toenemende mate over tot het
vervangen van deze houtsoort door de populier. Hoewel de optredende ziekte wel werd bestudeerd - in 7932 verscheen hierover een proefschrift van Lindeijer (5) - werd er daarna aan de
ziekte en de bestrijding eÍvan geen aandacht meer besteed. \7ellicht is de grote uitbreiding van de populiereteelt ook hierop
van invloed geweest.
Pas na 1948 nam de belangstelling voor de schietwilg weer wat
toe. Door het selecteren en in de handel brengen van een aantal
wilgeselecties werd het mogelijk goed groeiende, homogene beplantingen aan te leggen. Door het streven om naast de populier
ook meer andere loofhoutsoorten in beplantingsplannen op te
nemen, nam in de laatste jaren de belangstelling voor de schietwilg geleidelijk aan verder toe. Het doel was om een betere
risicospreiding en meer afwisseling in de opbouw van bepaalde
landschappen te verkrijgen.
In de praktijk wordt thans echter vastgesteld dat op allerlei
plaatsen en vooral in de oudste van de sedert 1948 aangelegde
beplantingen de laatste jaren in toenemende mate ziekteverschijnselen optreden, die men met ,,taksterven" aanduidt. Een
onderzoek was dus dringend noodzakelijk.

globale inventarisatie uitgevoerd.
Onderzoekresultaten
Z ie kte en. zie ktea ers

c

hijnselen

De door de praktijk met ,,taksterven" aangeduide ziekteverschijnselen bleken in het algemeen oP één en hetzelfde ziektebeeld betrekking te hebben. Bovendien bleken zij geheel overeen te stemmen met de ziekteverschijnselen die reeds door
Lindeijer (5) werden beschreven.
Al rn 1924 werden in Engeland soortgelijke ziekteverschijnselen,
voornamelijk voorkomende bij de cricketbatwilg (Salix alba L.
cv. calva) door Day (4) onderzocht en beschreven als ,,watermarkdisease". Ook wijzen vroegere publikaties erop dat deze
ziekteverschijnselen in ons land reeds in I9I9 zeer waarschijnlijk moeten zijn voorgekomen (6).
ZoweI Day als Lindeijer komen bij hun onderzoek tot de conclusie dat de ziekte door een bacterie wordt verootzarkt. Sinds
1932 weÀ in ons land geen onderzoek meer naar deze ziekte
verricht, zodat er te weinig exacte gegevens over bekend zijn.
In verband met het zoeken naar resistente klonen is het noodzakelijk de levenscyclus van de bacterie en de infectiemethode
met deze bacterie nauwkeurig te leren kennen. Daarom werd
sinds 1967 het onderzoek naar de mogelijke ziekteverwekker
door de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek van het
Bosbouwproefstation ter hand genomen. Uit het door deze af-

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek was het zo mogelijk vaststellen van de
aard en de omvang van het door de praktijk gesignaleerde ,,tak-

sterven" en na te gaan oÍ er ecologische of andere factoren aan
te wijzen waren, die op het optreden van de ziekte van invloed
konden zijn.

Wijze van onderzoek

In de eerste plaats was het noodzakelijk na te

gaaÍr of de met
,,taksterven" gesignaleerde ziekteverschijnselen alle identiek waren of dat hieronder verschillende ziektebeelden werden begrepen. Hierna werd tot een landelijke inventarisatie van de ziekte
overgeSaan.

Daar de schietwilg behalve als opgaande boom ook als knotwilg
en als hakgriend voorkomt en praktisch overal in ons land op
de lagere, natte tot zeer natte groeiplaatsen wordt aangetroffen,
was een intensieve inventarisatie in korte tijd niet mogelijk.

Foto

1.

Sterh aangetaste kroon uan'Liempfue' utilg. Let op de daide-

lijke tuateilotuormins (zie Pijl).

t8
vankelijk verwelken en daarna verdrogen en bruinkleruen van
de bladeren aan takgedeelten, gehele takken of gedeelten van de
kroon. Bij weinig wind kunnen de bruin gekleurde bladeren
vaak nog enige weken lang aan de takken blijven zitten, waardoor de ziekte direct opvalr. Bovendien worden gedurende de
zomeÍ aan de voet van aangetaste takken vaak vele adventiefknoppen gevormd, waaruit zich waterloten ontwikkelen. Op de
aangetaste takken komen sapuiwloeiingen voor. In de winter
zijn deze ziekteverschijnselen minder duidelijk. Daar echter aangetaste takken afsterven zijn zieke bomen dikwijls aan dode takken of ingestorven kroongedeelten en aan het nieuw gevormde
waterlot nog vrij goed te herkennen (foto 1,2).
Zeer kenmerkend voor het voorkom€n van de ziekte zijn ook
de inwenrlige ziekteuercchijnselen. Aangetaste een- ror driejarige
twijgen van oudere rakken verronen in de vegetatieperiode op
dwarse doorsnede in plaats van een wit en droog snijvlak, zoals
bij gezonde takken het geval is, een sterke sapuitvloeiing en een
waterige, wat doorzichtige kleur van het hout. Deze is te vergelijken met het in papier of posrzegels voorkomende watermerk, vandaar de Engelse benaming ,,watermarkdisease". Na
enige minuten aan de lucht te zijn blootgesteld treedt een srerke
bruinkleuring van het aangetaste hout op. In oudere gedeelren
van aangetaste takken is de ziekte op dwarse doorsnede herkenbaar aan het voorkomen van donkerbruine banden, die de jaarring of gedeelten daarvan volgen (foto 3).

."*"

-.*

UitbreLling aan de ziekte

In een aangetaste boom breidt de ziekte zich in eerste instantie
binnen een nog weinig aangeraste tak verder uit. Daarna gaan
takken die op dezelfde vochttransportbaan aangesloten zijn bo-

ven of onder de aangetast€ rak eveneens ziekteverschijnselen

2. Zeer sterk d4ngetd.ste boom; hroon reeds geheel. at'gestoraen; de
uateiloten aorrneil op natutrlijÈe uijze een ,,gezonde knotwil.g".
Foto

deling verrichte onderzoek is reeds komen vasr re sraan dar de
ziekte veroorzaakt wordt door Erwinia salicis (Day) Chester, een
bacterie die identiek is met de door Lindeijer als Pseudomonas
saliciperda Lindeijer beschreven bacterie (4).
In 1948 verscheen een proefschrift van Mooi (7) over kanker
(Nectria galligina) en her takinsterven (Cryptodiaponhe salicina) voorkomend bij wilgen. Bij beide ziekten treedt een zekere
mate van taksterven op. De ziekteverschijnselen zijn echrer geheel afwijkend van de hier bedoelde. Het is dan ook niet juist
om de door de bacterie veroorzaakte ziekte onder de verzamelnaam ,,taksterven" aan te duiden. Om verwaring met de bovengenoemde ziekten uit te sluiten is het juister om te spreken van
bacterieziekte (Lindeijer) of beter nog van watermerkziekte
(watermarkdisease (Day).
Voor een uitgebreide beschrijving van de watermerkziekte kan
naar Lindeijer (6) worden verwezen. Daar echter blijkt dar de
praktijk niet meer op de hoogte is met de bij deze ziekte behorende zeer kenmerkende ziekteverschijnselen volgt hier een
korte beschrijving.
Ziekteverschijnselen treden pas op in takken die tenminste vijf

vertonen. De verwelking van de bladeren aan de aangetaste takken en het afsterven van deze takken daatna, wordt veroorzaakt
door het verstopt raken van de vochttransporrbanen. Eenmaal
aangetaste bomen kunnen in enkele jaren, waarschijnlijk mede
door het optreden van andere ziekten totaal verminkt worden of
afsterven.

Over de wijze van besmetting van de ene naar de andere boom
is nog weinig bekend. Hiervoor is her uiteraard noodzakelijk
dat de bacterie wordt overgebracht. De wijze waarop dit geschiedt is nog niet bekend. Door verschillende onderzoekers
worden insekten of vogels hiervoor wel aansprakelijk gesteld.
Evenals in Engeland (1) kon ook hier te lande worden vasrgesteld dat de besmetting van de ene boom naar zijn directe
buurman in een beplanting zeet snel tot stand kan komen. In
zieke beplantingen konden dikwijls zeer duidelijke ziektehaarden worden vastgesteld (foro 4). De besmetting over grorere
afstanden vindt wel plaats maar schijnt moeilijker tot stand re
komen.
Omuang aan, het ophed.en uan d.e ziekte

De resultaten van het onderzoek naar de omvang van het

op-

treden van de ziekte kunnen als volgt worden samengevar.

In die

optreden in bomen die tenminste acht tot tien jaar oud zijn. In
knotwilgen die regelmatig om de drie à vier jaai worden geknor
of in hakgrienden die om hetzelfde aantal jaren worden gehakt,
werd geen watermerkziekte waargenomen. \7el kunnen de verschijnselen optreden in knorwilgen die niet meer of slechts incidenteel na meer dan vijf à zes iaat worden geknot. De takken

gebieden waar de schietwilg als boom of als knorwilg
domineert en waar deze houtsoort van oudsher is aangeplant
komen soms in sterke concenrraties zeer vele zieke bomen of
gehele zieke beplantingen voor. FIet betreft hier in grote lijnen
onder meer de volgende gebieden: de Gelderse Vallei, het Eemland, de Lopiker- en Krimpenerwaard, het gebied tussen Vinkeveen en Diemen, het gebied ten zuiden van de stad Utrecht, de
gebieden ten noorden en zuiden van de Oude Rijn, de laag gelegen gebieden in midden en oosr Noord-Brabanr, in Salland,
de Achterhoek en in Twente. Vele van deze gebieden werden

Uitwend,ige acure ziektesynzptonten kunnen vanaf mei ror her
begin van de herfst optreden. Zij zijn herkenbaar aan her aan-

ook reeds door Lindeijer (6) genoemd. Maar ook buiten deze
gebieden, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder, komt de ziekte
in grote omvang of incidenteel voor.

jaar oud zijn.

Dit wil

zeggen dat deze ziekteverschijnselen pas

zijn dan immers meer dan vijf jaar oud.
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Vastgesteld kon worden dat de ziekte overal in ons land voorkomi waar schietwilgen staan, die ouder zijn dan vijf jaar. De

hevigheid waarin de ziekte voorkomt is van plaats

tot

Plaats

verschillend.

Vefiand, tussen het optued'en uan d.e ziekte en
factoren aan ecologische of andere azrd'

I. Bod,emfactoren, De overgrote meerderheid van schietwilgen
komt in ons land als weg-, grens- of erfbeplantingen voor. Deze
beplantingen staan veelal oP recent door de mens sterk beïnvlóede kunstmatige bodemprofielen en zijn voor het onderzoek
naar de invloed van boCemfactoren op het optreden van de
ziekte weinig of niet geschikt.
Slechts een klein aantal beplantingen dat voorkomt op klassificeerbare boCemtypen is voor dit onderzoek bruikbaar. Hierbii
doen zich echter andere moeilijkheden voor. Het materiaal is
genetisch niet gelijk, het is niet van dezelfde ouderdom en de
Lesmettingsmogelijkheden verschillen. Een gedetailleerd onderzoek was, wat de invloed van deze factoren betreft, dan ook niet
uitvoerbaar. Bij het globaal uitgevoerde onderzoek evenwel kon

Foro 4. Ziehtehaartl in een beplanting tan 'Liempdse' uilg; 1
bet eerst dzngettlte boom, ook de bomen 2 en 3 reeds dnngetlsr,

A
B

:

de

2

2

1

a

b

t
t,
I
It
v

t

ril

i

3. Dtaart- en lengtedoorsneden aao gezonde (A) en zieke (B)
1 - eetjarige tuijgen, 2 : tueeiatige rutijgen, 2a - ,ueeiarige huijs, t o*uai bet in bet ttueede jaar gettormde lso*t gezond' is,
Zb : tuààiarise uaijg, tadztadn zotuel he, in he, eerste aLs in het tuee-

worden vastgesteld dat de ziekte op vele tot verschillende bodemsubgroepen behorende gronden voorkomt. Zo werden zieke
beplantingen op veld- en laarpodzolgronden en beekgronden in
de Gelderse Vallei, in midden en oost Noord-Brabant, in Twente
en de Áchterhoek aangeroffen, maar ook op koopveen-, drechten poldervaaggronden in de Krimpener- en Lopikerwaard. Ook
komen zij voor op de poldervaaggronden en de zowel binnenals buitendijks gelegen ooivaaggronden in het gebied russen de
grote rivieren en langs de Oude Rijn. Voorlopig kan worden
aangenomen dat er geen verband bestaat russen het optreden
van de ziekte en het boCemtype.

2. Klimaetsfactorcn, Hoewel de schietwilg in de kustgebieden
procentueel maar weinig voorkomt, is bij de inventarisatie toch
de indruk verkregen dat in sterk aan de wind blootgestelde gebieden de intensiteit van het optreden van de ziekte en de snelheid waarmee de ziekte zich uitbreidt minder groot zijn dan in
het meer beschutte overige deel van ons land. Verschillende klimatologische factoren kunnen hiervoor, zij het indirect, aanspra-

Foto

kelijk zijn.

takhen;

Vooral meer in het binnenland kon worden vastgesteld dat de
uitbreiding van de ziekte vanuit een bepaalde haard in de richting van de heersende wind verloopt (foto 4). Dit zou eroP

de iaar geuormde

ho*t ziek is.
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kunnen wijzen dat de overbrengers van de ziekte kleine insekten zoals luizen, die zich ook oveÍ grote afstanden kunnen verplaatsen, zouden moeten zijn.
Ook kon worden vastgesteld dat de intensiteit van de uitbreiding van de ziekte in de vrij droge en warme zomer van 1967
veel hoger was dan in de vrij koude en natte zomer van 1968.
Dergelijke waarnemingen werden door Lindeijer (6) ook reeds
gedaan. Dit kan erop wijzen dat behalve de activireit van de
bacterie bij warm weer ook de levensvoorwaarden voor de ziekteoverbrenger worden begunstigd.

3. Genethche factoren. De hier te lande zowel als boom en als
knotwilg voorkomende schietwilgen worden vegetarief vermeeÍderd en behoren tot een groot aantal verschillende klonen of
cultivars. Het is mogelijk dat er tussen de cultivars verschil in
gevoeligheid voor de ziekte bestaat. Het herkennen van de rassen, met uitzondering van de huidige handelsrassen, is moeilijk.
Her bleek dan ook niet mogelijk nate g an in hoeverre het optreden van de ziekte door genetische factoren wordt beïnvloed.
\7el kon echter worden vastgesteld dat de ziekte in tal van verschillende typen van wilgen voorkomt. Volgens Engelse onderzoekers (7) zouden behalve alle Salix alba typen ook tal van
andere wilgensoorten ttatbaar voor de ziekte zijn.
Ten aanzien van de handelsrassen kon worden vastgesteld dat de
cricketbatwilg (Salix alba cv. calva) zoals reeds vroeger was opgemerkt (2) ook hier te lande zeer vatbaar is.
De 'Liempdse' wilg, die na 1948 overwegend is aangeplant,
bleek op vele plaatsen zeer sterk te ztjn aangetast. In enige beplantingen van dit ras werd in drie achtereenvolgende jaren het

bleven. Nu echter in de laatste jaren de gebruikswaarde van het
takhout van de knotwilgen steeds sterker terugloopt, vooral voor
de landbouwers die in vele gevallen eigenaars van deze beplantingen zijn, worden deze bomen niet meer of slechts zeer zelden
geknot.

Het is duidelijk gebleken dat de ziekte zich vooral vanuit de
verwaarloosde knotwilgen en ook de zieke bomen in roenemende mate verbreidt.

Bestrijcling uan d.e ziekte
Zoals in het bovenstaande reeds werd vastgesteld moet de sterke
uitbreiding van de ziekte worden toegeschreven aan het uitblijven van een doelmarige bestrijding.
Zolang geen betere inzichten in de ziekte en zijn bestrijdingsmogelijkheden bekend zijn en er geen resistente rassen gevonden zijn is er maar één mogelijkheid om de wilgecultuur te redden. Deze bestaat, en hierop wezen Lindeijer (6) en Burger (3)
in 1932 reeds, uit het systematisch opruimen van alle bomen,
zodra deze maar enig ziekteverschijnsel vertonen. Takken en
stam van zieke bomen dienen daarbij rer plaatse re worden verbrand. Teneinde de in Engeland in bepaalde gebieden geconcentreerde cultuur van de cricketbatwilg ziektevrij te houden
ztjn daar dergelijke maatregelen al sinds 1948 wettelijk voorgeschreven (1).
De voor het Nederlandse landschap zo typische knotwilg zou
om de vijÍ jaat van zijn takken onrdaan moeren worden om
hem inactief voor de ziekte te maken en voor het landschap te
behouden.

aantll zieke bomen opgeflomen. In de ongeveer zestienjarige
beplanting van dit ras langs de provinciale weg CulemborgGeldermalsen vertoonde in 1966 15 7o van de bomen ziekteverschijnselen. Eind l)67 was dit percentage opgelopen tot
55; terwijl eind 1968 reeds 75 /6 van de bomen duidelijk

ziek was en ongeveer 1O 7a zo goed als dood. De beplanting is
in de winter van 1969 praktisch geheel geveld. Een dergelijke
snelle uitbreiding van de ziekte werd in vele beplantingen van
dit ras waargenomen. De grote vatbaarheid van de 'Liempdse'
wilg voor deze ziekte blijkt hieruit wel zeer duidelijk.
Daar er slechts weinig beplantingen van cv. Drakenburg en
cv. Rockanie zijn aangelegd en die van cv. Belders nog te jong
zijn, kon de gevoeligheid van deze rassen niet worden bepaald.
Vooruitlopend op het door de Afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek ontwikkelen van een goede infectietechniek met
de ziekteverwekker zijn bij de Afdeling Veredeling van loofbomen van het Bosbouwproefstation meer dan honderd klonen
van Salix alba in onderzoek.

4. And.erc factoren, Bij de inventarisatie is gebleken dat er ook
gezonde beplantingen waren, hoewel deze wat leeftijd betreft
wel ziekteverschijnselen zouden kunnen vertonen. Dit kwam
voor indien in de wijde omgeving geen zieke, oude wilgen of
knotwilgen aanwezig waren. Ook werden gezonde beplantingen
aangetroffen in gebieden waarin geen oudere bomen maar wel
regelmatig geknotte knotwilgen voorkwamen. Zieke bomen
werden daarentegen steeds daar aangetroffen waar verwaarloosde doorgeschoten knotwilgen voorkwamen die niet meer of niet
regelmatig werden geknot. Anderzijds werd vastgesreld dat zieke
knotwilgen

n te zLjn geknot na enige

jaren weer een geheel

gezonde kroon bezaten (foto 5).

Daar de knotwilgen niet meer onderhouden worden kon de
ziekte, die reeds vele jaren in ons land voorkomt, zonder ooit te
zijn bestreden, zich geleidelijk aan over het gehele land uitbreiden. Het aantal zeer oude knotwilgen is in vergelijking mer her
aantal oudere bomen zeer groot doordat door het regelmatig afzetten van de kronen de knotwilgen uiterlijk volkomen gezond

5. Sterk aangetaste utegbeplanting tan 'Liempàse' railg
Nooràoostpolder; aitbreiding tan de ziekte oafl tues, àaar oost.
Foto

in

de

Het staat vasr dar als men een wilgenbeplanting tot volle wasdom wil laren komen, dit voorlopig alleen mogè[jk zaI zijn indien men ror her intensief nemen van sanitaire maatregelen
overgaat. Nieuwe beplantingen die aangelegd worden in niet
ziektevrije gebieden zullen slechts een kon leven beschoren zijn.
De aanplant van beplantingen in die gebieden is dan ook nier
vetantwoord.

ITil men de cultuur van schietwilgen

mer succes blijvend in ons
land mogelijk maken dan zaI de besrrijding van de ziekte en het
onderzoek naar resistente rassen krachtig ter hand moeten wor-

den genomen.

6I

8.

Conclusies

1. De ziekteverschijnselen

2.
3.

4.
5.

6.
7.

voorkomend

bij schietwilgen

(Salix

alba L.) die door de praktijk dikwijls met ,,taksterven" worden aangeduid, komen overeen met de ziekteverschijnselen
die veroorzaakt worden door een bacterie en welke door
Lindeijer in 1932 reeds werden onderzocht.
In plaats van te spreken van ,,taksterven", waaronder ook
andere ziekten kunnen worden verstaan, is het beter om
deze ziekte naar analogie van de Engelse naam ,,watermarkdisease" als watermerkziekte aan te duiden.

De watermerkziekte komt overal in ons land in hevige of
minder hevige mate voor en breidt zich in de laatste jaren
sterk uit. Hij vormt een zeer ernstige bedreiging voor de
wilgecultuur.
Tussen het optreden van de ziekte en bodem- en genetische
factoren kon geen verband worden vastgesteld.
Klimatologische factoren hebben enige invloed op het optreden van de ziekte en vooral de snelheid waarmee deze
zich in de boom en van boom naar boom verbreidt.
Over de wijze waarop de ziekte van de ene naar de andere
boom wordt overgebrachr is niets mer zekerheid bekend.
Als belangrijkste ootzaak van de zo snelle uitbreiding van
de ziekte in de laatste jaren moet worden gezien de toenam€
van het aantal ziektehaarden, die door oude zieke en verwaadoosde knotwilgen en zieke bomen worden gevormd.

lr. R. Koster

/

Het heeft er alle schijn van dat het juveniele stadium van
Salix alba niet gevoelig is voor de ziekteverwekker.

9.

Om de wilgencultuur nu en in de toekomst met succes mogelijk te maken is het noodzakelijk dat:
a. bomen zodn deze enige ziekteverschijnselen vertonen
direct (dus in de zomer) worden gekapt en verbrand;
b. het onderzoek naar de ziekte en naar resistente wilgeselecties m€r kracht wordt voortgezet.
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EEG kwaliteitsnormen voor de handel in Aigeiros populieren

BosbouwproeÍstation

De samenhang tussen kwaliteit van plantsoen enerzijds en anderzijds het aanslagpercentage en de groei daarna is in Nederland
sedert ongeveer zeven iaat een onderwerp, wa fi:'aaÍ intensief
onderzoek is gedaan. De huidige normen, die voor optimaal
plantsoen zijn ontwikkeld, zijn door het onderzoek ontleend aan
de groeiresultaten in de jaren na het kwekerijstadium. Men heeft
planten in de kwekerij geteeld op verschillende plantafstanden.
Deze planten zijn uitgeplant, hun aanslagpercentage en hun
groei gedurende drie jaren nadien is vergeleken. Men weet thans
dat - eenvoudig gezegd - de dikste planten (bij gelijke hoogte
en leeftijd) de beste aanslag en groei geven.
Als gevolg hiervan zíjn de Nederlandse bosbouwers en de Nededandse kwekers van bosplantsoen hun opvattingen omtrent
kweekmethodeÍ gaan wijzigen. Men weet nu, dat b.v. wijdere
plantverbanden in de kwekerij met optimale groeiomstandigheden (b.v. bemesting) de beste planten opleveren mer de besre
aanslag en snelste groei in de jaren na het uitplanten. Men weet
ook, dat dergelijke planten gekenmerkt worden door hun verhouding tussen lengte uan de plant en d.ikte aan d.e uortelhals
bij een bepaalde leeftijd.
Het beginsel van deze opvattingen is dan ook rerechr rerug re
vinden in de EEG normen voor bosplantsoen en populierenplantsoen. Voor populieren meet men echter de dikte op 0,50 m
en 1 m hoogte bij resp. een- en tweejarig plantsoen.
Ook bij de populier is het principe, dat bij een gelijke hoogte
van twee planten van eenzelfde partij de dikste de beste is. Of,
omgekeerd, dat bij gelijke dikte de kortste plant d,e beste is.
Uiteraard is er een minimum hoogte onder welke dit voor de
praktijk geen betekenis meer heeft. Op aI deze punten is de
huidige EEG norm thans gelukkig geheel in overeenstemming
met dit gezichtspunt, dat aanvankelijk door de delegaties der
andere EEG landen niet was aanvaard. Het enige principiële
verschil met het bovenvermelde is, dat men tot de handel niet
uitsluitend optimaal plantsoen wil toelaten. Er wordt echrer een
minimumnorm gesteld aan de lengte: dikteverhouding voor elke

leeftijd. Dit betekent, dat inferieur plantsoen geweerd wordt. In
de toekomst zal naar verdere vervolmaking van dit voorschrift
kunnen worden gestreefd. De voorgestelde richtlijn zal, naar
verwacht wordt, door de raad van ministers worden bekrachtigd.

Het voorstel volgens het z.g. ,,Samenvattend Memorandum" vao
de Raad van 14 mei 1970 nr. AGRI 266 is uitsluitend van toepassing op vegetatief teeltmateriaal van Áigeirospopulieren, dus
niei op populieren van de balsemgroep of hun hybriden ('Ox-

ford','Geneva','Androscoggin').
De maximum leeftijd van plantsoen is vier iaar voor het bovengrondse deel en vijt jaar voor de wortel. Vermelding van de
aanduiding ,,EEG normen" en het nummer van de EEG sortering op het document, dat de partij (verplicht) begeleidr is
voorgeschreven. (Over het nummer van de EEG sortering voor
plantsoen: zie hieronder.)
Voorts kan door de lid-staten worden geëist dat op dit begeleidende document wordt vermeld:

a) de ligging van de kwekerij,
b)
c)

waar de planten hun laatste

vegetatieperiode hebben doorgemaakt;
de leeftijd van plantedelen (stekken, enten, afleggers, oculaties, doch geen poten) van Populus van meer dan één vegetatieperiode;
de afmetingen van her phntmaïeriaal (dit zijn bewortelde
planten, ook die uit poten zijn ontstaan).

in

bijlage 2 van het memorandum worden de eisen, waaÍaafi
planteclelen van populier moeten voldoen, verder geregeld. De
belangrijkste zijn:
2.I. minstens 95 7o van de planted.elen in een partij moeten
van deugdelijke en gangbare kwaliteit zijn. De maatsraven voor beoordeling hiervan zijn tweeërlei, n.l.
2.1.1. die voor vorm en gezondheidstoestand.
2.1.2. die voor afmeting.
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2.l.L

orm en. gezond,heid.stoestand
Als niet deugdelijk en van niet gangbare kwaliteit worden beV

j.2.2.3. Groonekhssen
a) streken buiten het Middellandse zeegebied

schouwd plantedelen:

a) die niet verhout zijn;
b) waarvan het hout meer dan rwee vegetatieperioden oud is;
c) die een afwijkende vorm vertonen zoals een gaffeltak, verd)
e)

0

takking of overmatige kromming;
die minder dan twee goed ontwikkelde knoppen hebben;
waarvan één of meer snijvlakken niet gaaf zijn1,
die gedeeltelijk of geheel zijn verdroogd, zijn verwond of

waarvan de schors losgegaan is van her hout;
g) met instervingen of die beschadigingen verronen door schadelijke organismen;
h) met elke andere afwijking die afbreuk doet aan de waarde
ervan voor de vermeerdering.
De maatstaven a), b), c) en d) zijn niet van toepassing op wor-

plaats

nr.

van

de

meting

klasse

-

I/EEG

8 millimeter
klasse 2/EEG 10 millimeter
Bijlage 3 geeft een opsomming van gebreken, bij voorkomen
waarvan niet van plantmater'i.anl van deugdelijke en gangbare
kvraliteit kan worden gesproken. Dit zijn voornamelijk nier
overgroeide wonden (normale snoeiwonden zijn vtel aanvaardklasse

baar), schaden door verdroging, misvorming, beschimmeling en
beschadiging door schadelijke organismen.
De minimum EEG normen zijn gerangschikt als groortuklassen.
Men heeft onderscheid moeten maken russen:
streken buiten het Middeliandse zeegebied en
streken behorende tot het Middellandse zeegebied.
Voor Nederland is de volgende indeling van kracht:

EEG-

hoogte (m)

diameter

(mm)

mtnlmum maxlmum

diameter

0+1

0,50m

Meer dan 1 m
I jaar

telstek en op zomerstek.
2.1.2. Mininrum afmetingen
De maatstaven voor de afmetingen zijn slechts van toepassing
op plantedelen van de sectie Aigeiros, mer uitzondering van
wortelstek en zomerstek.
20 centimerer
- minimumlengte:
minimumdiameter aan het dunne eind:

van

leef-

tiid

N1a
N1b
Nlc
N1d
N1e
N1f

6- 8incl.
> 8-10 ,,
> r0 - 12 ,,
> 12 - t, ,,
> 15 - 20 ,,
> 20

N 2
N )
N 4
N 5
N 6
N 7

> 10- lt
>tt-20
>20-2t
>2r-30
>io-40
>40-10

N

N

I

9

8 - 10 incl.

>t0

,,
,,
,,
,,
,,
,,

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
r,7

t

l,l )
l,7t
2,25
2,25
2,15

)
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r,50
I,7 5
2,00
2,21

2,t0
2,50
3,00
3,50
4,00

t
6,7 t
4,7

t,7,

4,00

De nzaten aan bet in Ned.erhnd geteeld.e popaliereplantnzater'i.aal en d,e nieutue EEG nornz

Om de normen te kunnen beoordelen dienr men
geteeld populiereplanrsoen re meren.

in Nederland

Dit

plantsoen dient onder normale (nog beter: optimale) omstandigheden rc zijn geteeld. De maten ervan kunnen worden
vergeleken mer de EEG norm hiervoor.
Op bijgaande twee grafieken zijn een aantal metingen van leng-

te en diameter uitgezet. Van elke kloon (zestien klonen met
eenjarige planten en zevenrien klonen met tweejarige planten)
zijn twintig plaoren gemeren. Door de verkregen punrenzwerm
van elke kloon is (op het oog) een lijn getrokken, die de samenhang russen lengte en dikte weergeeft.
Uit deze beide grafieken blijkt (evenals uit hier niet weergegeven andere grafieken) dat deze planten, geteeld in een plantwijdte van 50 x 100 cm, ruimschoots binnen de normen vallen.

Behandeling van plantsoen

't Verhaal is oud, maar ,,riidloos" in het sorreren van nurtig
effect, wanneer het gaat om her bijbrengen van begrip voor de
noodzaak tot een zorgvuldige behandeling van plantmateriaal.
Niet genoeg kan daarop de aandacht worden gevesrigd; reveel
zijn er mislukkingen geweesq die achteraf ,op d€ streep af" duidelijk het gevoig waren van slecht, te laat of herhaald inkuilen
van zo maar een bosje plantsoen van 50 stuks.
Nu gaat her niet om populier. Daar gaar. het immers in deze tijd
van het jaar tàch al niet om en bovendien kuilen we populier
helemaal niet in: direct planten na her oprooien in het voorjaar,
is dè afweer tegen Dothichiza

populea-, de gevreesde schors-

brand.

Dit moge

dan al bekend worden verondersteld, het volgende
verhaal illustreert de onwetendheid, nonchalance of weinige
zorg, die dikwijls aan levend mareriaal wordt besteed.

Het was in de jaren na de inundatie in Zeeland, dat ik

een

vrachtauto plantsoen begeleidde langs diverse boerenerven op
\Talcheren. Om toch maar vooral re zorgen, dat de boeren, voor
't geval ze zelf hun erfbeplanting zouden uitvoeren, volgens een
goedgekeurd plan met begroting van kosren, het plantmareriaal
onmiddellijk en goed zouden inkuilen. Het ging om vele kleine
partijen, als waren het bestellingen uit een kruidenierswinkel,

zo in de geest van: 40 populier, 1 noor,4 linde, 1500 zwarte els,
500 meidoorn, 50 vlier en 10 wilde roos!
De boeren warer' ,,gÍaag"; te lang al hadden zij op een kale
vlakte geleefd, waar iedere vorm van beschutting verloren was
8egaan.

Behalve de erfbeplanting, diende echrer nog veel eerder een verloren gegane boomgaard te worden herplant en zo kon men
horen, dat her ,,hour" (,,goud") nodig de grond in moesr. Zowel
letterlijk als figuurlijk klopte dat wonderwel!
Qp één van de erven, 'r was onder Biggekerke, laadden wij een
bestelling af, gaven advies over het hoe en wanneer. Dit begrepen zijnde, gaf aanleiding ror een vraag:
,,Ei je ok verstand van appel- en perebómen?"
Nou, dat had ik niet.
,,Je m6 toch mè even mee gin kieken, ik kan de wiekers nie van

de bluvers onderscheien."
\fle wandelen 't erf over. . .;
,,\Vaar hebt u dat plantsoen dan liggen?"
,,'k è 't mè zo lange in 't verkenskor eleir, ik doche di ligt 't nie
in de wegl "
Dat deed het ook niet; 't lag er warm, vorswrij, dat wel, al drie
weken; het hoefde allemaal nier meer.
$7. E. Meyerink
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Prijsvraag

De redactie van ,,Populier" looft een prijs uit voor de
van de dikste populier in Nederland.

opgave

Bij de opgave moet worden vermeld:

1) de standplaats (nauwkeurig omschreven)
2) de omtrek op 1,30 m hoogte boven de grond

Voorts dient

3) een foto te worden bijgevoegd.
Opgaven uiterlijk 1 juni 1971 schriftelijk aan de redactie met
vermelding in de linker bovenhoek van de enveloppe ,,dikste
populier".

f 15,-, de tweede een exemplaar van het
fotoboek ,,Populieren in bos, stad en landschap".
Bij meer dan één opgave van dezelfde boom dingt uitsluitend
de eerste inzender mee voor de prijs.
Opgaven van voor 1 juni 197i gevelde populieren komen niet
voor mededinging in aanmerking.
Om de serie te openen (doch buiten mededinging) bijgaand
een mededeiing van ir. Guldemond over twee dikke populieren
in Ámsterdam. Wij hopen dat dit voor velen een aansporing zal
zijn om andere dikke populieren aan de redactie op te geven.
De eerste prijs is

Dikke populieren
,,Intetessante Beplantingen" nu eens
aandacht voor enkele interessante afzonderlijke bomen. Hoewel
men bij populieren gewoonlijk denkt aan tamelijk korte om-

Als afwisseling met de

I

I

lopen en het aantal zeer oude beplantingen relatief gering is,
zijn er toch uitzonderingen. In parken en landgoederen en bij
boerderijen staan soms monumentale oude populieren. Enkele
ervan zijn voor hun leeftijd en omvang nog verrassend gaaf en
vitaal. Merkwaardig is dat populieren van meer dan honderd
jaar van enige afstand vaak nauwelijks als populieren herkend
worden: men is het beeld niet gewend.
Twee imposante oude exemplaren staan in het Vondelpark te
Ámsterdam. De eerste (foto 1) staat aan de zuidrand van het
park bij het hek langs de Van Eeghenstraat. De boom staat op
€en wat hoger gelegen strook langs het park: een oude kade uit
de tijd voor de aanleg. Gezien zijn plaats en notities op oude
siruatieschetsen zou deze populier vermoedelijk al vó& de aan-
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l.g-ylf_het park 700 jaar geleden daar hebben gestaan. Zijn
leeftijd kan dan russen 11O en 130 jaar geschat worden. óe

is naar alle waarschijnlijkheid een 'Sérotina', hij is thans
34 mhoog en heefc op 1,30 m hoogte een omtrek van 554 cm.
Er is een takvrije,stam van 14 * ontstuun doordat men vroeger
boom

de zijtakken tot de hoogre van de huizen aan de overzijde ían
de straat heeft weggenomen. Alleen al dit takvrije síamstuk
heeft een inhoud van ca. 35 ms. De sram is bijzonder gaaÍ en

vertoonr niet de geringste schorsbeschadiging of rone p1-ek. De
boom vormt gedurende de laatste jaren'nolg altijd jàrringen
van 8 à 9 mm breedte. De kroon ii redelijÈgoeá ontwikkËld,
aI zijn er wel fiinke takken uitgewaaid of gesnáeid. In de vegetatieperiode is de bladbezerting en bladontwikkeling goed.
De tweede oude boom (foto 2) staat daar niet vei ándaan in
het park zelf en moet even oud zijn als het park, d.w.z. honderd

,Geljaar. Hij lijlt wat betreft het blad nog het meesr op
een
tica'. Deze boom staat veel ongunstiger dan de eersie, n.l. open
aan,de.rand.van
zeer sláppe grond. Hierdoor is'hij
9e-n-yijyer op

in

d_e

loop der tijd flink scheefgezaki èn -vervormd. De hoogté
omtrek op 1,30 m ls 550 cm. De stam heeft ge"en

it,3i.p,de

takvrij stuk en is aan een zijde ernstig beschadigd door scheïren
rote plekken. De boom maakt een minder vitale indruk dan
het.andere exemplaar, de,nieuw gevormde jaarringen zijn nog
slechts enkele mm's breed. Ook Je kroon olr,oonI
-iná., g.ï
zonde gedeelten. Men zou zich kunnen afvragen of juisr &n
dergelijke monumentale boom op zo'n opvalËnde plaats niet
voor boomchirurgie in aanmerking zou kÀen.
h. J. L. Guldemond
en

Foto's: auteur.

Bestel tijdig plantsoen voor komende plantseizoenen
Van de Nationale Populieren Commissie hebben we het verzoek
gekregen het navolgende onder uw aandacht te brengen.
D'e sterk wisselende belangstelling voor de aanplantïan populieren heeft tor gevolg gehad dar kwekers ,.uorË., moeilijË kun-

nen overzien welke aantallen zij moeten kweken. Daardoor is
dán.weer een te veel, dán weer een tekort aan plantsoen aan_
wezíg. In het huidige plantseizoen, dus 1970-i971, was het
reeds in oktober zeer moeilijk om nog eenjatig popuiiereplant_
soen bij de kwekers re krijgen. STil Àen ,roe "pÈ.riro.n Ëestel_

len, dan-zal d,h zo spoed.ig mogelijh moeren
leichieden.
jaren teleursrellingen te vóorkomen, worden
de
-volgende
degenen, die populieren willen plantÀ, aangeraden spoedig een

Om in

r-aming re maken van hun behoefte voor de komende jaren
en
deze behoefte reeds na de kweker of de handel i" pi";;;;
bekend te maken. De kwekers kunnen dan bij het kweken van
plantsoen met deze reserveringen door relers eÁ handel ,.f.."i"g
houden. Zij kunnen hun. teelrylan hierop instellen en de gebruiï
kers zijn verzekerd van de leverantie uui h., goede plurrríoen

Vanzelfsprekend dient als eis te worden gesteld dat het plant_
matetiaal met NAKB plombe, kwaliteit",,Normaal,, g.Ërrerd
wordt en bovendien volàoet aan speciale .ii.r, ,.., aanzjen van
de gewenste cuhuurvarieteit, de riaat en evenruele extra kwa_
liteirsnormen.

Rassenlijst

Door-het Bosbouwproefstation te \Tageningen is het eerste deel
1an de lijst vaa Teelt- en Uitgangsmateriaal uitgegeven. Dit

deel is de z.g. Rassenlijst van loolhoutsoorren uoo. -boi- en landschapsbouw in Nededand. In deze Rassenlijst zijn beschrij_
vingen opgenomen van de cultivars van loofhoutsoorten die in
ons land onder controle van de NÁKB worden geteeld en in de
handel zijn. Over het doel van de Rassenlijsr een citaat uit de

toelichting voor het gebruik:
,,Het doel van dd lijst is in de eerste plaats de bos- en landschapsbouwers en alle anderen die gernteresseerd zijn in beplantingen buiten de woonkernen eá overzicht re.geven van
de cultivars van in de handel zijnde loofhoursoorren én hen op

de hoogte,te stellen van de belangrijkste kenmerken, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van deze rassen.

Daarnaasr is deze lijst van belang voor hen, die belast zijn met
het beheer of de aanleg van stedelijke beplantingen daár vele
van de beschreven cultivars ook in deze bèphntiigen gebruikt
kunnen worden en enkele hiervoor zelfs Jpeciaallesáect.".d
zijn.
Bovendien bevat deze lijst vele gegevens die voor de laanboom_
ky:f....ïin belang zijn en kan dèze lijst een belangrijk hulpmiddel bij onderwijs en voorlichting zijn".
Gesteld mag worden dat de samenstelÍer van deze Rassenlijst,

ir. E. C. Jansen, uitstekend in deze opzet is geslaagd. Van elke
cultivar...is een
_bondige beschrijving g"g.uin vÁ herkomst,
kwekerijkenmerken, boomkenmerkei, li"gerrrchuppen en ge_
bruiksmogelijkheden, terwijl deze beschrilvingen verduidelijkt
worden.door tekeningen van her blad, de eenjíige en de m"er_
jarige planr en de jonge en de oudere of oorqpro"nkelijke
boom.
Verder worden de cultivars verdeeld in de volgende groepen:
aanbevolen, beperkt aanbevolen, weinig aanbevJlen, .riËo*è

"n
Voor de gebruiker is hier in kort bestek bijzonder veel informatie over de rassen van houtsoorten waarvan hij meer wil
experimentele cultivars.

weten, bijeengebracht. Van de behandelde loofhoursoorten ne_
men populier en wilg met een groot aantal cultivars een be_
langrijke plaam in, daarnaast vinàt men rassen van acacia, es,

esdoorn en iep in de lijst.
Het w.erk is losbladig en voorzien van een ringband, waarin
aanvullingen en ook her nog re verschijnen twËede deel een
plaats kunnen vinden. Het rweede deel zal bestaan uit de Lijst
van uitgangsmateiaal van naald- en loofbomen. Dit deel is nog
in bewerking en verschijnt later.
Het complete boek (twee- delen met ringband) kost I 9,75
f
12% BTW en kan besteld worden bij hei Bosbouwpráefstation,
Bosrandweg 20 te I7ageningen.
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Populierenteelt

in beeld ll
2

1.

Ot;tutalerimg
Bij aanleg is het gewenst dichtgroeiende sloten en greppels schoon te
maken.

U itzett en

a

an

P

De plaatsen van

lant gat en
de plantgaten kunnen snel worden aangegeven met

behulp van gespleten bamboestokjes.

4.

i

i

i
i

I

PlanNsoen
Gebruik goed ontwikkeld eeniarig plantsoen met een minimum lengte
meer
...t diameter bp ro .m hoogte van bij voorkeur
*)
dan 1 cm. Links op de foto slecht, rechts goed materiaal'

iii iil !À..t

Plantsoen
Gebruik tweelarig plantsoen met een minimum lengte van 200 cm en
eeími.rim.rm dià-meter op I m hoogte van 2 cm' Gelet dient te wotden
wortelonrwikkeling en rechtheid' Links op de foto slecht'
op

"àïao""à"
goed materiaal.
rechts

*) Het
goede

r)

afgebeelde plantsoen is van een snelgroeiend ras, waarvan het
matáiaal zeei ruim aan de normen voldoet'
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5.

6.

wr.,--

Op,kuilen
Indien opkuilen noodzakeli.lk is moet het plantsoen voldoende diep
gezet worden en moet grond tussen de wortels gebracht worden om
uitdroging tegen te élaan.

Pltntgaten
Voor eenjarig plantsoen is een plantgat van 3) bij 35 bij 35 cm
voldoende (links)

Voor tweejarig plantsoen is een plantgat van 50 bij 50 bij 10 cm

voldoende (rechts).
7

8.

\
-Íl

Het planïen
Het plantsoen moet 5 à 10 cm dieper geplant worden dan op de kwekerij (links). Op geëxponeerde plaatsen is nog dieper planten gewenst.
Bif ondiep planten is het gevaar voor scheefvraaien groot (rechts).

Beschermen tegen. wilcl
\Vaar schade door reeên of ander wild te verwachten
stammen beschermd te worden.
Links: plastic spiraal. Rechts: Italiaans gaas.

is dienen de
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BELANGRIJKE PUBLIKATIES

Dr. H. Ollnwnn: De toekomstige populierehoutproduktie,
zien in het kader van de ontwikkeling op de houtmarkt.
Uir: Die Holzzucht, 24 (l), 1970.

ge-

In deze publikatie geeft de auterr een kort overzicht van het
houwerbruik in de EEG-landen, gebaseerd op gegevens van de
F.A.O. In het licht daarvan bekijkt hii de afzetmogelijkheden
van populierehout in Duitsland, waarbij opvallend is hoe sterk
de siruatie vooral bij de afzet van het zware hout overeenkomt
met de orlze, m aÍ ook hoe sterk de konklusies van Ollmann
overeenkomen met de konklusie die onze Nationale Populieren
Commissie in dit verband heeÍt getrokken.

Over de papierind'astrie merkt Ollmann op dat men gedurende
enkele tientallen jaren de teelt van populier sterk bevorderd
heeft, maar dat slechts teleurstellend weinig Duits populiere-

uit het buitenland onze fineerfabrieken hun produktie stoppeni
Over de populier als zaagltout zegt OllÍnann dat de houtindustrie
moet weten wat theoretisch allemaal dt gezaagd populierehout
kan worden vervaardigd. Er zijn nog wel mogelijkheden, maar
er is in dit verband meer kontakt nodig russen populiereteler
en verwerker om deze mogelijkheden te benutten.

In zijn

ilotopme&imgelt zeg, Ollmann d'an nog eeu ltoe belangrijk he, i: dat d,e prod'ucent aan populierebout eruan uitgaat
da, aoot de afzer oan zijn hou, marktaerkenni'ng, concentralie
uan lte, aanbod,, kontinue leaeringsntogelijkhed'en en uooral eert
b un cl elin g a an a k tia it eit en n o o d'z a k clij k i s.
Zoals uit. verschillende artikelen in vorige nummers van ,,Poprtlier" is gebleken, onderschrijven wij geheel deze opvatting van
Ollmann, die ook voor Nederland volledig opgang Oo.r.

.r.O.r.

hout door deze industrie wordt gebruikt. Men is vooral ovetgeg arL op zagerijenafval en op beukehout; de schrijver wijst

er echter terecht op dat het aanbod van populierepapierboul
gering en zeer versnipperd is geweest. Het is bekend dat dit
versnipperde en vooral niet kontinue aanbod de reden is geweest dat de Duitse papierindustrie, die veel geld in de bevordering van het populiereonderzoek en de populiereteelt in Duitsland heeft gestoken, teleurgesteld is.
De schrijver verwacht echter, en verwijst hierbij naar de situatie
in Nederland, dat de interesse van de papierindustrie voor populierehout zal toenemen, yooral voor de fabrikage van slijp.
Ten aanzien van de spaanplaren wordt opgemerkt dat oorspronkelijk technologische bezwaren bestonden tegen het populierehout. Ook nu kunnen spaanplaatfabrieken populierehout alleen
gemengd met ander hout verwerken, daar het populierehout
zich bij de verwerking ongunstig manifesteert, vooral door het
verstoppen van de chippers. Een bijmenging van 57o populier
is echter mogelijk, waarbij men dan bovendien het voordeel
heeft dat het gewicht van de platen verlaagd wordt.

Ten aanzien van de lucifercind'ustrie wordt opgemerkt dat

deze

gebrek heeft aan goed hout, zelfs in zo'fl mate dat men wel hout

met 15 cm topdiameter verbruikt; uitbreiding van afzetmogelijkheden in deze industrie is echter zeer te berwiifelenl
De fineerinàustrie biedt voor zvlaar populierehout ook in Duitsland weinig mogelijkheden. Er is een stetke konkurrentie vau
Afrikaanse houtsoorten, maar in de laatste jaren ook in toenemende mate van de kant van Italië, dat fineerplaten van
populier in Duitsland invoert.
Deze invoer uit Italië bedroeg inl969 zelfs meer dan 50.000 m'!
Dit is een interessante ontwikkeling, die ook voor Nederland

M. Preuosto: Aanwas en rendement van populierenrassen, minder algemeen in de Po-vlakte geteeld (Italiaanse tekst met Eng.,
Duitse en Franse samenvatting).
Uit: Publikatie van de Ente nazionale per la cellulosa e per la
carra - Roma 1969 - 277 pagina's.

In ,,Populier" van augustus 1967 is een bespreking gewijd aao
een publikatie van de Italiaan Prevosto (werkzaam bij het
Populiereninstiruut te Casale Monferrato) over de Íinanciële
resultaten van beplantingen van 'I 2I4'. De auteur heeft het
onderzoek nu uitgebreid tot andere populieren, namelijk 'I 488',
de groep ,,canadesi" en de groep ,,caroliniani". De laatste bestaat

uit klonen van Populus deltoides of sterk daarop lijkende populieren; ze worden niet in grote hoeveelheden aangeplant, maar
hebben wel betekenis als producenten van goed fineerhout.
De groep ,,canadesi" omvat veel populierenklonen, alle of min
of meer van her rype euramericana.
Een vergelijking tussen deze rassen en'I 2I4' is mogelijk omdat
de gegevens verzameld werden vóórdat Marssonina in Italië
grote schade aanrichtte, vooral bij 'I 488'. Bij het onderzoek is
ook weer'I 214' berokken.
Het is ondoenlijk om van dit uitgebreide werk een volledig
overzicht te geven. \íij moeten dan ook volstaan met enkele
mededelingen.
Prevosto heeft onderscheid gemaakt tussen:

-

wijd geplante opstanden (40-10 m2 per boom 250-200
bomen per ha)

matig dicht geplante opstanden (28 - 36 m2 per boom,
360 -280 bomen per ha)

konsekwenties kan hebben. Het zou in ieder geval aandacht
verdienen deze kwestie snel te analyseren, d.w.z. na te gaaÍr
waar deze platen vandaan komen en wat de reden is dat zij

In de eerste groep komen plantafstanden voor als 8 x 5 m,
7 x 6 m,9 x 5 m, 10 x 5 m, in de tweede groep 7 x 4 m,

kennelijk vrij goedkoop geproduceerd worden.
De algemene konklusie van Ollmann ten aanzien van het zware
hout is, dat in verband met het schaarser worden van bepaalde
rropische houtsoorten, in de loop van de komende 10 à 15 jaren
waarschijnlijk betete mogelijkheden voor dit hout zullen ont-

Prevosto heeft de financiële omloop en de massa omloop bepaald, d.w.z. de omloop waarbij het hoogste rendement van het
geïnvesteerde kapitaal wordt behaald en de omloop waarbij de
hoogste gemiddelde jaadijkse houtaanwas wordt bereikt.
IJet zal duidelijk zljn dat de eerste niet gelijk hoeft te zijn aan
de tweede, omdat bij berekeningen van het rendement de hout-

staan, als men tenminste zorgt dat de gevraagde kwaliteit geteeld

prijs een belangrijke rol speelt.

wordt.

Prevosto heeft gevonden dat de massa-omloop het kortst is bij
'I 2t4', nl. 1,2 jaar voor matig dichte (gem. aanwas 25 -40 m3/
jaar) en15 jaar voor wijd geplante opstanden (gem. aanwas 25 -

Ook wij hebben er echter reeds herhaaldelijk op gewezen dat
een andere mogelijkheid is dat als gevolg van konkurrentie van-

6x5m,8x4m,7x5m.
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37 m}/jaar). De massa-omloop is het langst bij de groep
,,caroliniani", 17 jaar voor matig dichte opstanden met een gem.
jaarlijkse aanwas van 22 - 36 m3, en 22 jaar voor wijd geplante
opstanden met een gem. aanwas van 2I - 34 mB / jaar.
De financiële omloop bleek korter te zijn dan de massa omloop.
Bij vrij dichte opsranden van 'I 2I4' wordt hij bereikt na 11
jaar, bij wijd geplante opstanden na 13 jaar Bij ,,caroliniani"rypes echter is deze omloop resp. 15 en 18 jaar.
Uit het onderzoek blijkt dat 'l 2I4' een nefto jaarlijkse winst
per ha geeft die hoger is dan bij alle andere onderzochte types
populier, gevolg van de snelle groei van deze kloon bij ongeveer
gelijke pijzen voor vergelijkbare sorrimenten (zie ook de tabel).
Prevosto vermeldt tenslotte de zeer grore negarieve invloed die
op de winst wordt uitgeoefend door de scheqpe daling van de
populierenhoutprijzen in Italië tussen 1962 en1967. Men dient
in dit verband te weten dat in Italië deze prijzen voor 1962
steeds vrij hoog zijn geweesr, maar dar konkurrentie van tropisch
hout, voorts hoger geworden eisen van de houwerwerkende
indusrrie (de zagerijen en fineerbedrijven in Italië verwerkten
b.v. vrij veel dun hout) tot een scherpe prijsdaling hebben
geleid.

De auteur merkt tenslotte op dat de daling van de winst gebij'I 2I4', doordat bij deze kloon met een kortère

ringer is

gmloop volstaan kan worden. }Iij zal hierbij het oog hebben op
de theoretische jaarlijkse winsr, en bovendien dan nog op di
relatieve winstdaling, dus uitgedrukt in 7o van de oorspronkelijke winst. Het laatste is m.i. niet reëel, omdat men lichzelf
daarmee zand in de ogen strooit. De absolute winstdaling is nl.
blj'I 2I4' duidelijk groter. Een en ander blijkt uit onderstaande
tabel.

Van der Meiden
Theoretische faarlijkse winst per hectare (rentevoet

|

1962/6J
1966/67

r) Het

2r4

%o)

catoliniani

matig dicht wijd
oml. 11 jaar ornl. 13 jaar

matig

f 3)0-6601) f340-170
Í tlo -390 Í 180 -)30

Í

laagste

j

dicht wijd
oml. 11 jaar oml 18 jaar

240 - t00 Í r90
Írr0-270 Í e0

390
190

cijÍer geldt voor groeiklasse III, het hoogste voor groei-

klasse I.

KALENDER

Nu het plantseizoen weer nadert,

L2-I4 cm), ook mag meerjarig plant-

wordt het

soen niet te lang zijn.

hebt gedaan. Het is van groot belang

Het proefsgewijs aanplanten van de
nieuwe klonen 'Flevo', 'Dorskamp' en
de balsemhybriden 'Oxford' en 'Gene-

tijd uw plantmateriaal te
gaan bestellen indien u dit nog niet
dat de aan te kopen populieren de gehele zomer weinig of geen bladziekten
(roest en Marssonina) hebben gehad
en dat er geen beschadiging door insekten is opgetreden. Vraag stevig
plantsoen. Meestal zal eenjarig plant-

soen de voorkeur verdienen boven
twee- of meerjarig plantsoen; her is
goedkoper in aanschaf- en plantkosten
en geeft minder risico's van aantasring
door schorsbrand (Dothichiza). Bovendien is in het algemeen de groei van
tweejarig en zeer zeker dat van drie-

va-' verdient overweging; de twee
laatstgenoemde rassen stellen iets lagere eisen aan de bodem dan de overige.
Plant vooral geen populieren die zeer
gevoelig zijn voor bladziekten om later
teleurstellingen re voorkomen. Twijfelt
u aan de geschiktheid van de grond,
win dan een deskundig advies in.
Voor een goede ontwatering zowel bij

plantsoen. N(/anneer eenjarig plantsoen

nieuw aan te leggen bossen als bij herbebossing van een kapvlakte verdient
het aanbeveling dicht gegroeide sloten
en greppels schoon te maken. Het maken van plantgaten op zwate gronden

gebruikr wordt, verdienen srevige,

zo

mogelijk goed vertakte planten

kan het beste voor de winter

de

vinden; de grond kan dan doorvriezen
hetgeen het planten later vergemakkelijkt. Ook de grondbewerking, het
ploegen en frezen, van de in te planten percelen kan het beste voor de

jarig in de eerste jaren na de aanleg
minder dan de groei van eenjarig

voorkeur. Indien het gebruik van dit
plantsoen door bepaalde omstandigheden niet mogelijk is (aanleg van populieren in grienden of hakhoutpercelen,
bepaalde weg- en perceelsgrensbeplantingen) verdient rweejarig plantsoen
de voorkeur boven ouder plantsoen.
Bij het bestellen van meerjarig plantsoen verdient het aanbeveling naast de
gewenste dikte tevens de leeftijd van

de planten te vermelden (rweejarig
6-8 cm of 8-10 cm, driejarig 10-12 cm

plaats

winter uitgevoerd worden, zodat

de

grond kan nazakken.

In het algemeen wordt in het

ten, ook als deze voor de winter worl
den gemaakt.
Het snoeien van populieren dat bij

voorkeur in juni en juli uitgevoerd
moet worden, kan ook in het najaar
en winter plaats vinden, maar nooit
tijdens vorstperiodes of bij licht vriezend weer. Snoei nooit te veel of te

hoog(max.6à8m).
S7aar schade door reeën of ander wild

te verwachten is, dienen de stammen
van jonge planten beschermd re worden door middel van plasric spiralen
of kokers van gaas (zie ,,Populier" van
mel 1967). Controleer ook de reeds
met gazen kokers beschermde bomen
om ingroeien van het gaas in de stam
te voorkomen.

Het verkopen van hout dient nu te
geschieden, oriënteert u eerst over de
mogelijkheden om een zo goed mogelijke prijs voor het hout te krijgen en
neem daarom contact op met andere
verkopers. Stelr u zich verder in verbinding met betrouwbare handelaren
of met verbruikers die rechtstreeks van
de hourproducenten kopen. Bij verkoop vóór de winter kan vooral op

vroege

voorjaar geplant. Op gronden mer een
zeer hoge grondwaterstand kan men
echter het beste direct na het maken
van de plantgaten de populieren plan-

slecht toegankelijke en

laaggelegen

percelen gedurende de winter geveld

worden waardoor het hout als
grond bevroren is, gemakkelijker
goedkoper afgevoerd kan worden.

de
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POPULIEREN

inbos, srad en tandschap

Onder deze titel is in mei een boek verschenen dat in 120 pagina's

aan de hand van 130 foto's de grote vormenrijkdom van de
populier en de betekenis van deze soort voor bos, landschap en
stedelijke beplantingen laat zien. De tekst, waarin ook aandacht
wordt besteed aan de rol van populieren in volksleven en volksgelooÍ, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn vele
publikaties over de natuur.
Zowel voor bosbouwkundigen als voor degenen die uit andere
hoofde bij het gebruik van bomen zijn betrokken, is er nu gelegenheid om op snelle en praktische wijze vertrouwd te raken
met de mogelijkheden die de populier hen biedt.*
Dankzij aanzienlijke subsidies kon de prijs van deze fraai uitgevoerde uitgave van de Stichting ,,Populier" (Íormaat 21x21 cm)
worden vastgesteld op het uiterst lage bedrag van 15,- (incl.
B.T.W.).

Bestelling door overschrijving van I 5,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v. Stichting Populier", Wageningen, onder
vermelding van ,,. . . . ex. boekwerk populieren".

*

lnhoud:
Wat zijn populieren?
De populier in volksleven en volksgelooÍ
De populier als boom
Populierenlandschappen
De groei van populier
De toepassing van PoPulier
Populier en houtproduktie
CijÍers en Íeiten

N.V. BOOMKWEKERII ,,UDEilHOUT''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment

POPULUS 'DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
'HEIDEMIJ'

'l

214',

,LONS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'

Denk vooruit

'GENEVA'

!

Bestel nog heden

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'MB' ='SF 126' ='FRlTZl PAULEY'
CANESCENS'DE MOFFART'
'ENNIGER'

Lees het augustus-nummer 1969 op pag. 63

'HONTHORPA'

zie ook dit nummer.

'LIMBRICHT'
'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
'SCHLESWIG I'
,SCHIJNDEL'
TREMULA'OOST-PRUISEN'

JI.U, BOOilKTÍEKERIJ,,UDE]IHOUT''
UDENHOUT

.

TELEFOON 04241.258

