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25 iaar

Bosbouwproefstation

Dit

jaat bestaat het Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp" te 'Wageningen 25 jaar
1947 betrok de eerste directeur, dr. H. van Vloten, met slechts enkele mede-

Red'actie en aàminis tratie :

h

Bowlespark 18, I7ageningen
Telefoon 08370-l0I2L

werkers op het landgoed ,,De Dorschkamp" een oude villa. In L972 sraar op her
zelfde terein een modern proefstation waar onder leiding van de huidige directeur,
ir. J. F. I(/olterson, ruim 60 personeelsleden werken. Tussen deze jaren ligt een tijd

Postrekening

t.: ll729l5

t.n.v. Stichting Populier
te I7ageningen

die weliswaar niet zeer lang is, zeker niet in bosbouwkundige termen, maar wel zeer
boeiend doot de toename en de wijzigingen van de bosbouwkundige problematiek.
Zo hebben de sociale functies van het bos zoals recreatie, milieubeheer, landschaps-

bouw en beplantingen in stedelijke gebieden en langs wegen nu een duidelijke in-

Í 5,- per iaar,
losse nummerc f 2,-

Ábonnement

vloed op het werk van het Bosbouwproefstation.

Het 25-jaig

stil te sraan bij het uitgeen
1,4
5 oktober worden daarom enkele Iezingen
met daarop volgend een aantal excursies gehouden, die terugblik, heden en roekomstbeeld in zich verenigen. In \Tageningen zal op de eerste dag het bosbouwkundige
bestaan leek een goede gelegenheid om even

voerde en huidige onderzoek. Op

Dr*hhedj:
A. Verweij
Spijk 5, Tel.I283L, \Tageningen

onderzoek van velerlei zijden besproken worden en zal men op

,De Dorschkamp"

zelf de gebouwen, terreinen en een tentoonstelling zien. Op 4 oktober wordr vervolgens een excursie gehouden naar Noord-Brabant en Limburg met als rhema de
bijdrage van het bosbouwkundige onderzoek aan uitgangspunren voor de landinrichting. Op 5 oktober worden twee excursies gehouden, één naar Noord-Holland met
Op de omslag:
Popalieren bij Broekbeemden, Best.
Foto: Van der Meiden

als thema de bosbouwkundige problematiek in het westen des lands (speciaal op
vochtige en rijke gronden en in groenelemenren van formaat) en één naar de
Veluwe en Oostelijk Flevoland met als thema de stand van het acruele bosbouwkundige onderzoek.
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Het planten van populieren op minder goede gronden

Fruitteler, Winssen

Het rapport van de Nationale Populierencommissie over

de

financiële resultaten van populierenopstanden (,,Populier" 1969,
no. 1) is het lezen en herlezen en het bestuderen volkomen
waard. Het vemuimt ons inzicht in de rentabiliteit van de teelt,
ook bij gewijzigde produktie en prijzen. Met de aangenomen
modelteelten geeft men richtlijnen voor de moderne populierenteelt.

In het

verslag van de NPC komt duidelijk naar voren, dat de
jaarlijkse winst op arme en minder goede gronden vaak maar
I/3 tor de helft bedraagt van die van goede gronden. De kwaliteit van de grond bepaalt dus grotendeels de rentabiliteit van
her populierenbos. Toch kan men in het rapport praktisch geen
uitgaven vinden, welke betrekking hebben op verbetering van
de grond, met uitzondering van het feit dat ook populierenteelt
met els als onderbeplanting in de kostenberekening is opgenomen. Met de aankoop, het transport, het uitplanten en het afzetten in het vierde jaar is voor -l- 5000 elzen meer dan I i000,uitgetrokken. De werkgroep komt tor de conclusie, dat deze
hoge extrakosten slechts gecompenseerd kunnen worden door
een produktieverhoging van de populier van 10-20 % (20 %
bij de mindere gronden). Toch wordt plaatselijk om bepaalde
redenen het aanleggen van populierenbeplantingen met els
noodzakelijk geacht.

Over els in populierenbos zou ik nog het volgende willen opmerken. Zoals ik reeds eerder in Populier 1966 (b12. 40) heb
uiteengezet, belemmerr een dichte elzenbeplanting de gemakkelijke toegankelijkheid van het bos. In een modern bos moet
men zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dit bereikt men
door tussen de rijen populieren telkens één rij elzen re planten
(zie foto). Eventueel kan men ook in de rijen populieren nog
elzen tussenplanten. Men moet er voor zorgen, dat de elzen en
populieren ook overdwars in rijen staan; dit is bij latere werkzaamheden en bij de herinplant gemakkelijk. Men laat de elzen
ongeveer acht jaren lang ongesnoeid opgroeien, zodat ze de
Elzen

ketrig in de tij

Foto: De Sonnaville

ruimte tussen de populieren grotendeels opvullen. Groeien

ze

zo snel dat ze de populieren in hun kroonontwikkeling belemmeren, dan kort men de elzen in tot op bijv. 2 m hoogte. Hebben de populieren evenwel enige voorsprong op de elzen, dan
behoeven deze soms in het geheel niet te worden ingekort. Met
-1- 600 goed ontwikkelde elzen per hectare bereikt men na
enige tijd een goede onderdrukking van het gras, een vermindering van het brandgevaar, een verrijking van de grond met
stikstof en organische stof met als gevolg, zoals de ervaring
heeft geleerd, een betere groei van de populieren. De schrijver
heeft al 17 jaar goede resultaten mer dit systeem. In ,,Populier"
1970 no.3 beschrijft prof. J. H. Becking de voordelen ervan.

ITat in het rapport van de NPC geheel ontbreekt, is de bemesting met fosfor, kali, kalk en magnesium terwijl het toch onmisbare elementen zijn. Het is toch bekend dat de populier slecht
groeit op zure, kalkarme grond, dat fosfor de wortelontwikkeling bij jonge populieren sterk kan stimuleren en dat stikstof de
groei sterk bevordert.
Op een eerder door schrijver gemaakte opmerking werd in ,,Populier" 1970 blz.3 geantwoord: ,,dat onderzoek heeft aangetoond, dat een intensieve en veelvoudige bemesting overbodig
is, althans op voor populier geschikte gronden; op andere gronden moet men nu eenmaal geen populier planten".
Inderdaad zijn er een aantal bospercelen aan te wijzen welke
echt ongeschikr zijn voor de populierenteelt, bijv. erg laag gelegen gronden, te droge gronden en percelen met zware ongunstige klei, welke vaak ook kalkarm zrjn. Aan de andere kant zal
op de kostbare goede gronden in de IJsselmeerpolders een bemesting wel overbodig zijn, vooral omdat het stikstofgebrek
doot de onderteelt met elzen wordt opgeheven. Maar buiten
deze polders, meen ik, staan de meeste populieren op arme
grond. Moeten deze arme gronden, welke vaak dankbaar zijn
voor een flinke bemesting, dan als ongeschikt worden bestempeld en moeten de populieren er verdwijnen? De populierenteelt is daar heel goed mogelijk maar de rentabiliteit komt soms
in gevaar door een onvoldoende groei.
In vele gevallen, is m.i. een behoorlijke bemesting gedurende
enige jaren (voor een bedrag van bijv. I 1000,-) in onze populierenbossen zeker verantwoord. De resultaten van grondverbetering en bemesting laten bij boomgewassen weliswaar soms
lang op zich wachten, maar ze komen tenslotte in de grootte
van de eindproduktie tot uiting. De jaarlijkse lengtegroei en de
grootte van het blad geven al wel eerder een indruk.
Het rapport van de NPC vermeldt in de tabellen 4 en 5, dat in
een goed perceel de winst -t- I i0.000,- meer bedraagt dan
op een slecht perceel. Een uitgave van f 1000,- ter verbetering
van de grond kan dan toch verantwoord zijn. Bovendien stijgt
de landbouwkundige waarde van de grond. De bemesting blijft
doorwerken, ook in de volgende omloopperiode. Daarom hoeft
men slechts een gedeelte van de bemestingskosren op de omloop te laten drukken en komt de rest in een waardevermeerdering van de grond (geen gedevalueerde guldens) terug.
De rentabiliteit van een bemesting hangt in belangrijke mate af
van het inkomen van de boseigenaar, omdat de opbrengst van
de beplanting, dus ook de opbrengswerhoging, vtijgesteld is van
inkomstenbelasting. Als de groei door deze bemesting behoorlijk verbeterd wordt, dan kunnen de gemaakte kosten toch zeker
weet worden terugverdiend, hoewel dit berekend zou moeren
worden.

-:1.!r :

Bij het grote fruit is men van mening, dat jaarlijks, in de winter, een flinke bemesting moet worden gegeven. Een jaadijkse
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bemesting van

f 250,- is daar heel gewoon.

Kijken wij voorts eens naar de populierenteelt in ltalië, Joegoslavië en Roemenië, dan valt het op dat daar grote bedragen
worden uitgegeven voor grondbewerking, bemesting en bevloeiing. De resultaten zijn er buitengewoon (,,Populier" 1966 blz.
67-68,,,Populier" 1967 b12.4244). Daarom vind ik de in het
rapport van de NPC genoemde bemesting voor een populierenbos zonder elzen, nl. wat kalkammonsalpeter ter waarde van
jaarlijks f 45,- gedurende de eerste 3 jaren, volkomen onvoldoende. Over andere meststoffen wordt niet gesproken. Dergelijke bossen groeien vaak slecht.
Er wordt dan ook over een lange periode m.i. roofbouw gepleegd. Zijn wij met onze populierenteelt niet ver achter bij die
in Italië, Joegoslavië en Roemenië? Daar is een korte omlooptijd van T5 jaar heel gewoon, maat zij doen er dan ook veel
voor om dat te bereiken.
Ik meen, dat wij een andere weg moeten inslaan namelijk een
intensivering van de teelt, d.w.z. het uiwoeren van meer groeibevorderende maatregelen, vooral in jonge beplantingen. Helaas
is in onze oudere bossen door hun lange omloopperiode (20 iaat
of meer) de siruatie niet aangepast aan de snelle verandering in
omstandigheden en kennis, die nu plaatsvindt. Ik denk hierbij
aan: De wijzigingen op de houtmarkt, zoals de verandering in
de vraag naar dun en dik hout en in de eisen, die daaraan worden gesteld; aan de nieuwe gezonde rassen, welke 50 tot I00 7o
meer kunnen produceren; aan de gestegen lonen met konsekwenties voor teeltmethode en bosbehandeling. Deze faktoren,
met de toegenomen schaarste aan grond en de hogere waardering van onze bossen voor het leefklimaat (ook het landschap)
nopen ons de groei vaí oÍze bomen te versnellen, waardoor ook
hun omlooptijd kan worden verkott. Hiertoe kan een doelmatige bemesting, een evenfttele grondbewerking en,/of bespuiting
naast het planten van nieuwe betere rassen veel bijdragen.
Bovendien: Er zijn vele arme percelen, waarvoor een oPlossing
moet worden gevonden. Hoewel de Populierencommissie een
algemeen bemestingsadvies achterwege heeft gelaten omdat ze
arme gronden als ongeschikt bestempelt, gaat het toch niet aan
om in ons land de schaarse grond slecht te gebruiken' Yaak zrin
deze arme gronden nog goedkoop aangekocht, zodat best een
bedrag voor de grondverbetering mag worden uitgetrokken.
Plaatselijk ztjn de prijzen voor kippenmest, varkensmest, dunne
mest, schuimaarde e.d. bovendien zeer Iaag, zodat toepassing
daarvan (met een mestspreider) goedkoop en aantrekkelijk kan
zijn.

7 m) wordt momenteel de helft gekapt (het dikkere hout voor
kleine klompen, het dunne voor de papierindustrie). Zou deze
goede groei niet gedeeltelijk aan de bemesdng te danken zijn?
Samenvatting

1

Grondverbetering voor populierenteelt wordt in Nededand

weinig toegepast. De ruilverkavelingen hebben veel gronden
door betere ontwatering meer geschikt gemaakt voor de Populierenteelt.

2

Vele populierenbossen worden nooit bemest. Alleen een onderbegroeiing van elzen zoÍgr. in vele gevallen voor de allerbelangrijkste meststof, de stikstof. De ontoegankelijkheid van deze
bossen vormt echter vaak een groot probleem. Daarom is volgens de schrijver een tussenbeplanting met een beperkt aantal
goedontwikkelde elzen in enkele rechte rijen aanbevelenswaardig en volkomen verantwoord.
De roofbouw, welke in de populierenteelt vrij algemeen is, zal
plaats moeten maken voor matige bemestingen, welke gebaseerd
moeten zijn op onderzoekresultaten.
Dat het bemesten van populieren wel zin heeft, wordt aangetoond door:
a de zeer grote verschillen in groei op de verschillende gronden.

b

langdurige bemestingsproeven in de fruitteelt en andere ge-

wassen.

c
d

in het buitenland uitgevoerde bemestingen bij populier.
verschillende kleine bemestingsproeven met populier.

3 De goedkoopste, maar vaak slechtste percelen zijn, economisch bekeken, voor de populierenteelt dure percelen. Gezien
de herplantplicht moet de overheid hier de helpende hand bieden.

4 De omlooptijd

zal door betere bemesting en eventuele

grondbewerking verkort kunnen worden.
Een verkorting van de omlooptijd tot bijv. 20 iaar is gewenst
en heel goed mogelijk. Nieuwe en gezonde rassen zullen hiertoe
ook veel bijdragen.
In een volgend nummer van ,,Populiet" zal ik dit met een voorbeeld aantonen.

Als voorbeeld tenslotte het volgende: In Hernen had de schrijver een aÍm stuk weiland. Men zei dat in de streek geen peppels willen groeien. De zware, ondoorlatende bovengrond heb
ik itt de herfst van 1956 door een rupstrekker 65 cm diep,
d.w.z. tot in het zand laten woelen. Bovendien is er per ha
100 mB compost en kalkrijke cacao-aÍval gestrooid. Verder is
het land enige jaren behoodijk bemest met natuutfosfaat, slakkemeel, kalizout en wat kalkammonsalpeter. De totale kosten
zijn minstens f 2000,- per ha geweest. Al dadelijk zag meÍr
de armoedige grasmat beter worden, zod'vt deze toen één keer
per jaar gemaaid moest worden. Ook de populieren en elzen
groeiden goed. Pas na enige jaren ging de grasontwikkeling
achteruit door lichtgebrek en maakte plaats voor brandnetels
(een aanwijzing dat de stikstofovorziening goed is). In de winter 1963/64 achtte ik het nodig de :L 8 m hoge elzen op t 2,5
m hoogte in te korten. Sindsdien is sterke hoogtegroei van de
els achtetwege gebleven.

Nu, na L6 jaar, hebben de populieren een hoogte van ongeveer
22 m, terwijl de omtrek op borsthoogte voor 'Robusta' en 'Hei-

demij' 90-95 cm bedraagt en voor 'Gelrica' -+ 100 cm. De 'Serotina' is sterk achtergebleven. Vanwege de dichte stand (4 bij

RectiÍicatie

In het mei-nummer is een fout geslopen in het onderschrift van
foto 1 op bladzijde 40. Het juiste onderschrift moet luiden:
,,snoeischaren te gebruiken tot een hoogte van ca. 2 m. Schaar
met lange handvatten (links) voor het verwijderen van zllaardere zijtakken (tot 4 cm)."

Op prg. 42 moet de verklaring onder tabel 1 als volgt gelezen
worden:
Schichtholz rm
Stdrkeklasse
fm zus.
DM i.D.

-+ gestapeld hout stère
-+ dikteklasse zonder schors
-+ ma totaal
-+ gem. prijs in DM
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Wanneer is grondverbetering bij populieren nodig?

(Íeaktie op bovenstaand artikel van ir. De Sonnaville)

Het rapport van de Nationale Populieren Commissie, door de
heer De Sonnaville in bovenstaand artikel aangehaald, brengt
inderdaad duidelijk tot uiting welk een grote invloed een produktieverhoging op de bedrijfseconomische resultaren van de
populierenteelt heeft. In dit rapport (zie,,Populier" van januai
1969) werd gewezen op de mogelijke winsrvermeerdering zowel
door een verhoging van de produktie bij een bepaalde omloop,
als door een verkorting van de omloop bij dezelfde produktie.
In beide gevallen immers is er sprake van een verhoging van
de produktiviteit van de beplanting, die men kan uitdrukken in
de gemiddelde houtaanwas per jaar per hectare.
In hoeverre het bedrijfsresultaat van de beplanting door verhoging van die produktiviteit wèrkelijk gunstig wordt beïnvloed,
hangt echter af van de kosten die gemaakt moeten worden om
die produktiviteitsverhoging te bewerkstellingen. Het is duidelijk dat het effekt het gunstigst is, als geen extra kosten hoeven
te worden gemaakt; dit is bijvoorbeeld het geval indien men
plantmateriaal van sneller groeiende rassen gebruikt. Het zal
anderzijds duidelijk zijn dat het geen zin heeft om een verhoging van de produkdviteit na te streven als daarvoor kosten
moeten worden gemaakt die, met samengestelde interest berekend, de opbrengswerhoging overtreft. Gezien de grote invloed
van de rentevoet op her bedrijfsresultaat zullen vooral kosten,
in het begin van de omloop gemaakt, kritisch moeten worden
bekeken ten aanzien van hun effekt op het eindresultaat.
Met het bovenstaande als achtergrond zou ik gta;ag op een aantal opmerkingen in het artikel van de heer De Sonnaville nader
willen ingaan. Ik moet voorop stellen dat in zrjn artikel een
belangrijk onderwerp, rendementsverbetering, wordt aangeroerd,
en dat het bijzonder goed is dat hij de aandacht van de populierenteler vraagt voor de grote betekenis van het treffen van
maatregelen om die verbetering tot stand te brengen. Niettemin
heb ik bedenkingen tegen enkele opvattingen, die in zijn artikel
naar voren komen, alsmede enig aanvullend kommentaar.

1 De heer De Sonnaville heeft gelijk, als hij stelt dat fosfor,
kalium, magnesium e.a. onmisbare elementen zijn voor de groei
van de populier. Ook heeft hij gelijk als hij zegt dat populier
slecht groeit op zure grond. \Vat ik echter ten stelligste moet
tegenspreken, is de stelling van de heer De Sonnaville dat de
meeste populieren buiten de IJsselmeerpolders op te arme gronden staan en in verband met het bovenstaande volledige en
zware bemestingen zouden vragen.
zelfs het tegendeel beweren, namelijk dat verreweg de
meeste populierenbeplantingen, ook buiten de polders, op gronden staan die voor deze houtsoort zeer goed geschikt zijn, zowel

Ik wil

wat de voedingsstoffen- als wat de waterhuishouding betreft.
Dat een deel van deze beplantingen slecht groeiq heeft andere
oorzaken, zoals aantasting door ziekten, onvoldoende onkruidbesrijding, verkeerde rassenkeuze, gebruik van kwalitatief onvoldoende plantsoen enz. Maar indien men zich realiseert dat
de meeste populierenbeplantingen voorkomen op rivierkleigronden, op gronden die wij vroeger onder de naam beekbezinking
samenvatten, en op zeekleigronden, kan men niet volhouden
dat het hier om gronden gaat die van nature re arm zouden zijn
voot de populier. Die gronden bestaan uiteraard wel. Reeds
vaker heb ik in artikelen betoogd dat, zodra een grond voor de

aanplant van populier een kalk- of fosfaatbemesting nodig
heeft, men eigenlijk maar beter een andere houtsoort kan kiezen, omdat dan meestal tevens andere oorzaken (waterhuishouding, profielopbouw) aanwezig zijn waardoor populierenteelt
tot teleurstellingen leidt, ook bij zware bemestingen.

2 In het algemeen

kan men stellen dar de enige bemesting,
die populier onder vrijwel alle omstandigheden vraagt, een bemesting met stikstof is, en wel in de eerste jaren na aanleg.
Daarbij is meestal niet zo zeer sprake van een tekort aan stikstof
in de grond, als wel van een wortelontwikkeling die nog niet
voldoende is om stikstof in een dergelijke mate op te nemen
dat een snelle jeugdgroei wordt verkregen. H.et zal duidelijk
zijn dat met deze stikstofbemesting sneller gestopt kan worden
naarmate de bodemomstandigheden een snellere beworteling
mogelijk maken; hierop kom ik in het volgende punr nog rerug.
Onderzoekresultaten hebben geleerd dat dergelijke stikstofgiften
beperkt kunnen zijn, namelijk 100 à 200 gram per jaar per
plant. Stikstofbemesting van populier heb ik uitgebreid behandeld in ,,Populier" van augusrus 1965; daar heb ik ook de tussenbeplanting met els behandeld.
Zolang geen nieuwe onderzoekresultaten een verandering van
deze methode motiveren, betekent een zwaardere bemesting al-

leen maar dat men de kans loopt dat kosten onnodig verhoogd
worden en dat derhalve de gunstige invloed van bemesting op
het bedrijfsresultaat onnodig verlaagd wordt. Een vergelijking
met de fruitteelt, zoals de heer De Sonnaville doet, is niet juist,
omdat het hier om een geheel andere cultuur met een geheel
ander soort produkt gaat.

3

Áls de heer De Sonnaville over grondverbetering in ruimere
zin praat, dus ook de grondbewerking voor en na aanleg in zijn
beschouwingen betrekt, stelt hij een kwestie aan de orde die
zowel bij het populierenonderzoek als bij de populierenteelt
grotere aandacht zou moeten hebben.
Vij zijn onvoldoende op de hoogte van de invloed die een
grondbewerking voor de aanleg van populierenbeplantingen op
de groei heeft. \7el is bekend dat de jeugdgroei van populier
in ,,losse" gtond bijzonder goed is, en omgekeerd ook dat populier op dichte of zware grond, hoewel later vaak zeer goed
groeiend, slecht aanslaat. Dit houdt waarschijnlijk vooral verband met het tempo van de wortelontwikkeling en heeft direkt
invloed op duur en omvang van stikstofbemesting; hoe beter
aanleg en jeugdgroei, hoe beperkter in omvang en duur de bebemesting kan zijn. Een versnelling van de jeugdgroei kan een
bijzonder gunstige invloed hebben op de gemiddelde aanwas en
dus op het financiële resultaat van de beplanting.
De Stichting Industrie-Hout is dan ook voornemens om, mede
op grond van suggesties van de heer De Sonnaville, in een aantal nieuw aan te leggen beplantingen \a te g^an wat de invloed
van grondbewerking vóór het planten is op wortelontwikkeling
en groei. Zij heeft reeds in studie de invloed van grondbewerking ná de aanleg op de groei van populier.

4

De vergelijking met de populierenteelt in landen als Italië,
Joegoslavië en Roemenië, welke de heer De Sonnaville maakt,
is voor Nededand niet helemaal eerlijk. De klimatologische omstandigheden in deze landen zijn veel gunstiger dan bij ons, en
maken ook een kortere omloop mogelijk. Áls men dan, zoals
schrijver dezes, veel door Zuid-Europese populierengebieden
heeft gereisd, verbaast men zich slechts dat niet meer profijt is
getrokken van deze gunstiger omstandigheden. Men moet zich

namelijk niet verkijken op de werkelijk voortreffelijke beplantingen die er vooral dankzij de voorlichting door het Populiereninstituut in Casale Monferrato zijn aangelegd; zij vormen
beslist geen gemiddelde van het totaal.

De hoge kosten die, volgens de heer De Sonnaville, de ZuidEuropese en Oost-Europese populierentelers maken voor grond-

bewerking, bemesting en begroeiing, worden niet gemotiveerd
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door een wetenschappelijk aangetoonde, verantwoorde

rende-

mentsverbetering. En om dat laarste gaat het toch.
\Wat betreft de omloopsverschillen tussen populieren in bijvoorbeeld Italië en Nederland nog l.ret volgende: Ook in Nederland
is het nu door het gebruik van nieuwe, snelgroeiende popuiieren

mogelijk om populieren met vergelijkbare korte omlopen

te

telen; dit danken wij vooral aan het Nederlandse bosbouwkundig onderzoek, dat een groot deel van deze snelgroeiende populiererassen heeft geproduceerd, en dat mèt het Belgische onderzoek op dit gebied in Europa vèr aan de top staat.

J. T. M. van Broekhuizen

/

Samenvattend kan ik het pessimisme van de heer De Sonnaville
ten aanzien van de Nederlandse populierenreelt en met betrekking tot de kwaliteit van de gronden, waarop onze populierenbeplantingen worden aangetroffen, zeker niet delen. Daartegenover staat dat hij met zijn artikei gewezen heeÍt op een Paar
belangrijke lacunes in onze kennis, m€t name ten aanzien van
de grondbewerking bij de aanplant van populier. Verder heeft
hij terecht nog eens aandacht gevraagd voor de grote betekenis
die een verhoging van de produktiviteit van populierenbeplantingen voor de financiële bedrijfsresultaten heeft.

Populieren en wilgen langs de Donau en de ZwaÍte Zee in Roemenië t) (ll)

Landbouwhcgeschool, Afdeling !-loutteelt

In het eerste deel van dit artikel, dat in het mei-nummer is verschenen, zijn enige algemene facetten besproken. Tevens werd
een indruk gegeven van de groei-omstandigheden in het gebied
van de Donau en werd kort uiteengezet hoe daar tot omstreeks
1!63 populieren werden geteeld in meerklonige opstanden.

In het onderstaande artikel komt de huidige teeltwiize van populieren in het Donau-gebied ter sprake, waarbij ook aandacht
wordt besteed aan de wiize waarop het populiere- en wilgeplantsoen wordt gekweekt.
In het derde en laatste deel, te publiceren in een volgend nummer, zal een recente ontwikkeling in de populiereteelt langs de
Donau, die verband houdt met het afnemen van de rietcultuur,
worden behandeld. Tevens verdient dan onder meer de wiize
waarop populier en wilg een taak vervullen bij de bescherming
van rivierdijken de aandacht.
De huidige teeltwijze: eenklonige beplantingen
Alle beplantingen die thans worden aangelegd bestaan uit één
kloon en wel 'Robusta' (R 16), 'Celei' of 'I 2L4'. \7elke kloon
wordt gebruikt hangt af van de omstandigheden en van de eerder besproken eigenschappen van de klonen. De opbrengst van
deze beplantingen is L0-30 % hoger dan die van de oudere,
meerklonige beplantingen. Het doel van de aanleg is overwegend de produktie van hout voor de celiulose-industrie'

n

Plantsoen en plantsoenvoorziening
In tegenstelling tot Joegoslavië, waar veel groot, meeriarig plantsoen wordt gebruikt, geschiedt de aanleg van de beplantingen
langs de Donau en andere rivieren in Roemenië met eenjarig
plantsoen. Een gedeelte van deze bossen wordt aangelegd op
terreinen die vanaf het vroege voorjaar vóór het begin van het
groeiseizoen tot vaak ver in mei en zelfs tot in juni of juli min
of meer regelmatig tot een hoogte van 1 tot 2 m onder water
staan. Zou men groot, meerjarig plantsoen gebruiken, dan zou
dit tijdens een overstromingsperiode voor een groot deel boven

Dit bovenste deel zou gaan ontluiken en
beginnen te groeien. Het - bij pas geplant plantsoen nog kleine
- wortelstelsel, kan doordat het zich onder water bevindt, nog
niet of nauwelijks actief worden. Begint het water eenmaal te
zakken, dan gaat dit zo snel dat het na enkele dagen toc 5 m
lager kan staan. Hoewel de te beplanten terreinen gewoonlijk
bestaan uit zand met kleilagen treedt er dan spoedig een tekort
aan water op. Dit des te meer omdat de zomer vanaf juli droog
en warm (tot meer dan 40o C) is. De slechts gedeeltelijk in
blad staande en groeiende, grote plant, waarvan de wortelactiviteit dan nog zeer beperkt is, verkeett onder die omstandigheden
in een labiel fysiologisch evenwicht en loopt, naar de ervaring
leert, grote kans te sterven.
het water uitsteken.

Eenjarige 'Robttsta', aorige bert'st oP 1 x 4 n geplant. Boden doot
olerstroning in 1971 ouerdekt door t,rij grof zand..

Het veel kleinere, 1,8-2,t m hoge, eenjarige plantsoen daarentegen komt bij een overstroming geheel of grotendeels onder
water te staan. Het blijft daardoor tijdens de overstroming in
rust en begint pas in ziln geheel, dus zowel boven- als ondergronds, te groeien nadat l.ret water is verdwenen. In dit verband
is een bijkomend voordeel van het eenjarige plantsoen dat het
minder diep hoeft te worden geplant dan het meerjarige. De
wortels komen daardoor sneller btiiten het milieu met een overvloed aan water. I7ant hoewel het water snel zakt, gebeurt l.ret
ten gevolge van de textuur van de bovengrond soms ook wel
dat deze nog lang teveel vocht bevat. Dan kan20-30 cm dieper
planten veroorzaken dat de wortels 3-4 weken langer lasc van
een overmaat aan water ondervinden. Zelfs al duurt de overstroming tot in juli dan heeft dit plantsoen nog gelegenheid om
aan te slaan, te groeien en een zodanig worteistelsel te vormen
dat een eventuele overstroming in het volgende jaar beter doorstaan wordt. \íel kan dan nog bij ernstige oversuomingen met
ijsgang (ijs tot 50 cm dik) grote schade worden aangericht. In
1963 werd daardoor 2.200 ha populier en 365 ha wilg ernstig
beschadigd, d.w.z. 2l Vo van de oppervlakte, geplant in de periode 1960-1962.
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, wordt al het plantsoen gekweekt in de twintig regionale kwekerijen. Deze ontvangen
stekmateriaal van het instituut in Magurele voor het opzetten
van moerstoven. Deze planten leveren op hun beurt de stekken
voor het kweken van het plantsoen. De populierestekken worden, afhankelijk van het ras ell van klimaat en bodem, gestoken
1) Foto's: Van Broekhuizen
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in verbanden van 100 x 20 cm tot 150 x 40 cm. \Tilgestekken
worden uitgezet op 70 x 20 cm. De terreinen worden vooraf
30-35 cm diep geploegd en daarna bewerkt met de schijveneg.
De kwekerij te Braila aan de Donau, die door ons werd bezocht,
wordt regelmatig geïrrigeerd met water uit de rivier. Dit is
noodzakelijk omdat van de jaarlijkse neerslag van 440 mm
slechts 150 mm in de zomer valt bij temperaturen tot 35o C.
Naast bemesting met kunstmest en compost wordt groenbemesting toegepast. Ziekten worden, wanneer nodig en mogelijk,
voorkomen en zonodig bestreden door het gebruik van chemische middelen. Het viel de deelnemers op dat op deze kwekerij hier en daar in de moerplanten vrij veel virus voorkwam.
Dit is bedenkelijk omdat deze ziekte in Zuideuropese landen
vooral op P. deltoides - een soort die ook in Roemenië onderzocht wordt op geschiktheid voor de praktijk - ernstige groerstoornis kan veroorzaken. Bij informatie bleek dat men dit nog
niet had overwogen en nog geen maatregelen had genomen.
Maatregelen lijken echter wel gewenst om verspreiding van
deze ziekte tegen te gaan.
De controle op rasechtheid en raszuiverheid geschiedt door het
centrale instituut te Magurele. Ook de kwaliteitscontrole wordt
door dit instituut uitgevoerd. Bij euramerikaanse populieren en
wilg worden drie kwaliteitsklassen onderscheiden, gebaseerd op
de dikte van de scheut. Bij eenjarig plantsoen en eenjarig plantsoen met tweejarige wortel moet de diameter bij de wortelhals

bij de klassen I, II en III achtereenvolgens zijn: meer dan
25 mm; 16 tor 25 mm en i0 tot 15 mm. Bij tweejarig plant-

doorgekweekt. Dit plantsoen wordt slechts gebruikt voor beplantingen met een wijd planwerband en gecombineerd met
tussenbouw van andere gewassen en voor wegbeplantingen.

b

Aanleg en verzorging
De aanleg geschiedt in verband met de voorjaarsoverstromingen
in het najaar, nadat het gehele terrein 30*35 cm diep is geploegd, in een plantverband van 4 x 4 m. De plantgaten zijn
groot, nl. 50 x 50 x 50 cm tot 60 x 60 x 80 cm. Het eenjarige
plantsoen wordt 15-30 cm dieper geplant dan dat het op de
kwekerij stond. De planten moeten volgens de voorschriften
vlak boven de wortelhals minstens 16 mm dik zijn; dunnere
planten mogen alleen buiten het overstromingsgebied van de
Donau worden gebruikt.
De grond wordt de eerste vier jaren enkele keren per jaar met
een schijveneg bewerkt. Meestal wordt vervolgens de grond
jaarlijks bewerkt tot een jaar voor de velling. Dit is vooral
noodzakelijk na overstÍomingen omdat de bodem dan bedekt is
met een dichte laag klei oÍ zand.
Hoewel de bodem op vele plaatsen vlak langs de Donau bestaat
uit gelaagde zandige gronden wordt noch bij de aanleg noch
later bemesting toegepast. De na de overstromingen achterblijvende kleilaag bevat nl. ca. 200 kg actieve stikstof per ha en
daar overstromingen op dergelijke terreinen gemiddeld elke 2
tot 5 jaar plaatsvinden, wordt de stikstofvoorraad steeds voldoende aangevuld.

soen en tweejarig plantsoen met dÍiejarige wortel dient de diameter op 1 m hoogte achtereenvolgens te zijn: meer dan
35 mm; 25 tot34 mm en 15 tot24 mm. In alle gevallen moeten de wortels minstens 10 cm lang zijn. Door gebrek aan tijd
- het was niet de enige keer dat we in tijdnood raakten - was
het niet mogelijk rn te gaan hoe het meerjarige plantsoen wordt

De overstromingen noodzaken behalve tot extra inboeten soms
tot een andere verzorgingsmaatregel. Als de bomen nog niet
ouder zijn dan twee of drie jaar (44 m hoog) gebeurt het wel
dat de top onder invloed van het stromende water omlaag buigt
en daarbij onder water komt. Het meegevoerde slib hecht zich
aan de bladeren waardoor deze zuraarder worden. Dit heeft
weer tot gevolg dat de top tot op de grond buigt en dan bedekt

Popalierestarn, gebogen ten geoolge 7,dfi têcente ouerstromingen; uormtr
recbtoP groeiende tuaíeiloten,

De ratu afgehaáte zijtdk ;r de oorspronkelijke top. De doorgaande stant
is ontstaan tri, udteilot (zie tekst).

F
4

H
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wordt met een laag slib. Dit verhindert het oprichten van

de

top na het zakken van het water. In de omgeving van de plaats
van de sterkste buiging van de stam ontstaan dan één of enkele

!

a

ry

recht omhoog groeiende waterloten die, afhankelijk van de omsrandigheden, in hetzelfde seizoen nog 1 tot 3 mlang worden.
Niets is dan eenvoudiger dan één scheut te laten doorgroeien
als nieuwe top en de oorspronkelijke, nu omlaag gebogen top

te verwijderen.

In mei van het tweede jaar na aanleg wordt tot 1 m hoogte

ge-

snoeid. De tweede en tevens laarste snoei geschiedt onmiddellijk
na de dunning in het zesde jaar en wel tot 6 m hoogte, d.w.z.
die hoogte die nog net zonder ladder goed kan worden bereikt.

Eén man snoeit in 'Robusta' per dag t ha (300 bomen). Het
aantal te snoeien takkransen is vergeleken met Nederlandse
omstandigheden gering, omdat de hoogtegroei per jaar en daarmede de afstand tussen de takkransen 3,5 m kan bedragen.
Het tijdstip van dunning is bij 'Robusta' in principe zes jaar
na de aanleg. Het kriterium voor het tijdstip van dunning is de
verhouding tussen de hoogte in m en de diameter op borsthoogte in cm. Deze dient volgens de ervaring 1 te zijn. Dunt
men later dan worden de bomen te slank en lijden dan van
windbreuk en -worp. Bij deze schematische dunning wordc
50 Vo van het stamtal verwijderd en wel elke tweede boom.

P.'Rob*sta' (R 16) net sojabonen. Aanleg in ooor'jaar 1971 tnei tuee'jarig plan.tsoen.

kan zonder meeÍ op ingedijkte terreinen. Op overstromende

Indien de planten de eerste twee jaar goed zijn doorgekomen,
is het grootste gevaar voor schade door overstromingen geweken, omdat de hoogtegroei onder gunstige omstandigheden 3
tot 4 m per jaar kan bedragen en de diktegtoei 3 cm. De eindkap geschiedt na 15 jaar. De gemiddelde jaadijkse aanwas bedraagt bij de veel voorkomende tweede boniteit ongeveer 25 m3
per ha. Onder bijzonder gunstige omstandigheden wordt de eerste boniteit bereikt met een gemiddelde jaadijkse aanwas van
30 mB per ha en meer. In dat geval wordt veelal op tienjarige
leeftijd een tweede dunning van 50 /o uitgevoerd en wordt de
opstand op twintigjarige leeftijd geveld.
In alle gevallen wordt het grootste gedeelte van het hout bestemd voor pulphout en een kleiner gedeelte voor fineer, lucifers en zaaghout.

terreinen hangt de mogelijkheid van deze combinatie af van de
frequentie, de duur en de hoogte van de overstromingen. Het
zijn in dit geval dus de hoogste terreinen die daarvoor in aanmerking komen. Als populiererassen worden naast 'Robusta'
alleen 'Celei' en'I 214' gebruikt in een plantverband van soms
4 x 4 m,maar gewoonlijk 5 x 5 m of 6 x 6 m.Als tussenteelt
worden gekozen o.a. mais, watermeloen, aardappel, sojaboon,
voederbiet en framboos. I7elk gewas men kiest hangt vooral af
van het plantverband. Bij 4 x 4 m kan mais gedurende twee
jaar, aardappel gedurende dtie jaar, maar watermeloen slechts
gedurende één jaar worden geteeld. Framboos kan alleen met
succes worden aangeplant bij een plantverband van 7 x 7 m en
meer en geeft dan na vier jaar de eerste opbrengst.
De aanlegkosten van de populierenbeplanting verdient men
door de tussenteelt in vele gevallen voor een groot gedeelte
terug. Uit de opbrengst van twee jaar cultuur van mais bijvoorbeeld kan tot 70 7o van de kosten van aanleg van de populierenbeplanting worden betaald.

Combinatie van populier met andere gewassen
\(/anneer niet de produktie van pulphout, maar díe van zaagen fineerhout het voornaamste doel is, dan wordt meestal een
wijder planwerband gebruikt en de teelt van populieren zo
mogelijk gecombineerd met de teelt van andere gewassen. Dit

Het is jammer dat ons geen inzicht werd gegeven van de vergelijking tussen de groei van populieren zonder en met tussenteelt. Daardoor is immers niet na te gaan hoe de groei van de
populieren wordt beïnvloed. De indruk bestaat dat dit aspect
nog niet of niet voldoende is onderzocht.

c

Groei

lndeling van de Nederlandse handelspopulieren

Het is de redaktie gebleken dat

lezers vaak moeilijkheden hebben met termen als: Aigeiros-groep, euramerikaanse populieren,
balsemhybriden, etc. Het gaat hierbij om rubrieken, waarin de
populieren worden ingedeeld. De redaktie gelooft dan ook aan
de wens van vele lezers tegemoet te komen, als ze een overzicht
geeft van deze rubrieken, alsmede van de handelsrassen die tot
elk daarvan behoren. Omdat het geslacht Populus een zeer grote
variatie van vormen kent, is een hoofdindeling gemaakt in een
aantal sekties, waarvan de voor Nederland belangrijkste zijn:
Aigeiros, Tacamahaca, Leuce. Binnen deze sekties kan een groter of kleiner aantal soorten worden onderscheiden.

Tussen deze soorten (soms van verschillende sekties!) kunnen
weer hybriàen zijn ontstaan, welke zowel in de natuur tot stand

kunnen zijn gekomen als door doelbewuste kruisingen, zoals
onder meer op het Bosbouwproefstation gebeurt. Groepen van

dergelijke hybriden worden soms onder een bepaalde naam

sa-

mengevat.

Verder kan binnen een soort door vegetatieve vermeerdering
van een bepaalde boom (meestal door stekken) een kloon worden gevormd, die als cultuurvariëteit (cultiaar) onder een bepaalde naam in de handel wordt gebracht.
Sektie Aigeiros
deze sektie behoren de soorten Populus nigra (Europa) en
Populus deltoides (Noord-Amerika). Tussen deze twee soorten
is sinds eeuwen een groot aantal kruisingsprodukten (hybriden)
ontstaan, doordat zowel Populus deltoides naar Europa werd
overgebracht als Populus nigra naar Amerika. Verreweg de
meeste van onze handelsrassen behoren tot deze hybridengroep,
welke de naam heeft gekregeo: Populus x euramericana; men
kan ook spreken over,,euramerikaanse populieren".

Tot
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De volgende Áigeiros-populieren zijn in de handel verkrijgbaar:

1
2

Populus nigra'ItaIica'

,,
Populus

,t

'Loenen'
'Vereecken'

x euramericana 'Agathe F'

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

,
,,
,,
,,
,,
,,

'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'

'}{afif'

'Marilandica'

'spijk'
'Tardif de Champagne'

zijn de zgn. balsempopulieren, waarvan de belangrijkste

soorten zijn:
Populus trichocarpa (Noord-Amerika) en Populus maximowiczii
(Oost-Azië). Voor de populierenteelt is vooral de eerstgenoem-

in

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,
,,
,,

'Honthoqpa'

'Limbricht'
'De Moffart'
'Tatenberg'

'ITitte van Haamstede'

P. YAII IIE]I BERK

kruisingen met andere

populieren.

BOOMKWEKERIJEN

De volgende balsempopulieren zijn in de handel verkrijgbaar:
Populus'Ándroscoggin' (Populus maximowiczii x Populus tri-

ST. OEDENRODE - TE1.04138-2331 b.g.g. 04í38-2038

chocarpa)

*

Populus trichocarpa'Blom'

,,
,,

deze sektie behoren de volgende handelspopulieren

,,
,,
,,
,,
,,

'Zeeland'

de van grote betekenis, met name

canescens

Populus alba 'Raket'
Populus x canescens 'Enniger'

Sektie Tacamahaca

Dit

x

(grauwe abeel), hoogst waarschijnlijk een kruisingsprodukt tussen esp en witte abeel.

Tot

'Robusta'
'Serotina'

,,
,,

Sektie Leuce

Tot deze groep behoren o.a. de soorten Populus tremula (esp of
trilpopulier), Populus tremuloides (Ámerikaanse trilpopulier),
Voorts moet hiertoe gerekend worden Populus

,,
"#:Í'
":,

,, ,,

deze groep behoren de volgende handelsrassen:
Populus 'Barn' (P. deltoides x P. trichocarpa)
,, 'Donk' (P. deltoides x P. richocarpa)
,, 'Geneva' (P. maximowiczii x P. berolinensis)
,, 'Oxford' (P. maximowiczii x P. berolinensis)
, 'Rap' (P. uichocarpa x P. deltoides)
,, 'Rochester' (P. maximowiczii x P. nigra 'Plantierensis')

Populus alba (witte abeel).

'Heidemij'

":,
":, ,,,,
,, ,,
,, ,, ,,

Tot

,,
,,

'Ftitzi

Pauley'

TAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

'Heimburger'

Specialiteit:

Groep der balsemhybriden

POPULIEREN EN WILGEN

Het gaat hier om een belangrijke groep van populieren, ont-

uit kruisingen tussen de sekties Aigeiros en Tacamahaca.
Zij vallen dus in feite buiten de bestaande sektie-indeling, een
staan

Ad.dezen eo beplantingen k*anen door

ott

geregeld taorden

probleem waar men nog een oplossing voor dient te vinden.

W. D. J. Tuinzing

/

De teelt van knotwilgen

Riikslandbouwconsulent voor de griend- en rietcultuur in Wageningen

Knotwilgen vormen een schakel met het vededen. Ze herinne-

kopwulge" van Gezellq ,,Erlkónig" van Goethe geruigen ervan.

ren aan de dagen dat grote behoefte aan hakhout bestond. Hakhout als grondstof voor alles en nog wat. Bovendien brandstof
en zelfs veevoeder. De betekenis van deze kopstoven reikte
echter verder dan dat. FIun wortels gingen het afkalven van de
slootkanten tegen. Het vee vedeenden ze op bescheiden oppervlakte schaduw zonder gevaaf voor omwaaien, het lot dat menige
opgaande boom op lage, slappe grond trof. En ze sierden het
landschap in gebieden die overigens vaak arm aan hout waren.
Zoals ta| van grienden werden kopwilgen om de vier jaar gehakt. Het gebeurde echter ook om de drie, of om de vijf, zes
jaar. Het ging er maar om, waataan vooral behoefte bestond:
aan lichter of aan zwaarder hout. In vele gevallen werd het eenjarig schot gedund, gestikt, met het doel een grover gewas te
krijgen.
Oude knotwilgen met hun vaak grillige vorm en getooid met
hogere en lagere planten, met hun holle stam, bewoond door
vogels en andere dieren, hebben tot de verbeelding gesproken.
Gedichten als,,De wilgen" van Adama van Scheltema,,,De oude

Hakhout heeft zijn betekenis allengs verloren. Toen het zover
was gekomen, wogen de voordelen van kopstoven niet langer
tegen de nadelen op. In de loop der jaren heeft dan ook een
grote opruiming onder dit geboomte plaats gehad en deze zet
zich voort. Door het uitbreken van een ziekte heeft de natuur
de mens daarin een handje geholpen. Het betekent helaas een

ware ontluistering van het zo vertrouwde landschap van weleer.

Knotwilgen spreken nog altijd tot de verbeelding. Menigeen
zou ze daarom graagin zijn omgeving zien terugkeren. ITie de
aanplant overweegt, dient met het volgende echter terdege rekening te houden.

Het stoven hakken is heel kostbaar werk geworden. En geen
wonder: in een ongemakkelijke houding moer het gereedschap
worden gehanteerd; de oogst komt vooral bij wind weinig ordelijk op de grond te liggen, of zelfs in het water terecht; kleine
hoeveelheden van dit hout moeten over grote afstand worden
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vervoerd. Het oude, in het vergeetboek geraakte gewas dat tal
van knotwilgen te torsen hebben gekregen, vormr het levend
bewijs van genoemde bezwaren.
Rijshout voor waterwerken is de enige bestemming van hakhout
geworden. Als gevolg van de keuze van wilgesoort die in dit
geval is geboden, levert de knotwilg een weinig duurzame vorm
van hakhout op. En dit euvel neemt toe naarmate het gewas
ouder wordt. Van kopwilgen afkomstig is het voorts wat gedrongen van bouw. De gebruiker van rijsmaterialen zal daarom
slechts in geval van grote schaarste belangstelling ervoor tonen.
Het gewas van knotwilgen is dus een artikel geworden dat in
her algemeen geen handelswaarde bezit. De oogst kan het best
- ver van de wilgen vandaan - aan de schelf worden gezet.
Deze biedt vogels nestgelegenheid en onderkomen. Komt het
hout in de weg te staan, zo wordt buiten het broedseizoen de
brand erin gestoken.

In het gewas van de kopstoof dat ouder dan vier jaar is, breekt
gemakkelijk de beruchte watermerkziekte van de wilg uit. De
geknotte wilg kan zodoende een gevaarlijke besmettingsbron
voor de opgaande wilg worden. Bestaat niet d'e zekerheicl dat
alxil een geregeld'e en oeeluuld.ige oogsl uatt be, hout d'e ltand'
zal ka.nnen. ttord,en gehoud'en, d'an d'ient d'e aanplant aan knottuilgett onr d,eze gewichtige red'en achlenaege te blijuen.

De ervaringen uit de griendcultuur zijn dezelfde als die uit

de

teelt van knotwilgen.
In de kopwilg kan in het algemeen de schietwilg, Salix alba L.,
worden herkend. In de griendcultuur is deze als \7ilg of Rood
bekend. Een enkele keer treedt de kraakwilg, S. fragilis L., als
knotwilg op. Deze is door een geheel andere gedaante gekenmerkt. Evenzeer vormt een uitzondering de knotwilg die uit de
Kaspische zandwilg, S. daphnoides Vill., is opgegroeid. Beide
missen het grijsbehaarde blad van de schietwilg dat deze wilg,
vooral in ons winderige klimaat, zo grote bekoring verleent.
Kopwilgen kunnen zowel uit poten als uit lang stek worden
verkregen. In het eerste geval blijft de top voodopig behouden.
In het tweede geval komt de wilg geknot en wel in de grond
Knottuilgen nel bun nerku,aardig uoorkonen,

-- ..,.4. - |-

te staan. Beide wijzen van werken hebben hun voor en tegen.
de poot behoeft de keuze van boom of knotwilg
pas enkele jaren later te worden gedaan. De poot brengt meer
reservevoedsel dan de stek mee ten gunste van beworteling en
uitbotten. Vooral op weinig vruchtbare en/oI lage grond zal dit

Bij gebruik van

betekenis hebben.

Bij

toepassing van lang stek wordt het doel

- een knotwilg - enkele jaren eerder bereikt. Het knotten is
immers al eerder en met geringe moeite gebeurd. Dit materiaal
vangt minder wind dan de poot. Gaat het evenwel om inboeten
daar waar de wilgen dicht bijeen staan, zo worden steeds poten
gebezigd.

Poot en stek kunnen van knotwilgen, of uit grienden afkomstig
zijn. In het laatste geval is het hout slanker en minder takkig.
Takkig hout, in de grond gestoken, gaat vrijwei steeds te -eronde.
Een gevolg van te sterke verdamping van water. Poot en stek

dienen dus zorgvuldig te worden gladgesnoeid. Dat wat de
griend heeft voortgebracht, zal weinig snoeiwonden dragen en
dit is in verschillende opzichten gunstig. Grienden worden tegenwoordig tenminste elke drie jaar gehakt. Dit gewas zal hout
opleveren dat aan de voet een omuek van ten hoogste 20 cm
bezit. Voor het beoogde doel zal de omtrek aan het ondereinde
van 12 tot 20 cm uiteen mogen lopen.
Op plaatsen waar vee wordt geweid, dient de kopstoof zeker
2.00 m boven de grond uit te steken. Moet met het verkeer
rekening worden gehouden, zoals langs wegen, dan zal het nog
meer dienen te zljn. \7ie vrij in de keuze van hoogte is, kan
het zich bij de oogst gemakkelijk maken door aanplant van
exemplaren die niet meer dan manshoog zijn. Afhankelijk van
de grondslag komt het hout 50 tot 75 cm diep in de grond te
staan.

Verschillende middelen zijn aangewend om poot en stek tegen
paarden en vee te beschermen: inwrijven met koemest of de
rottende nageboorte van het vee; omgeven met prikkeldraad;
eromheen binden van takken van de meidoorn dan wel van latten of stokken.
Van het gedeelte van het hout dat de grond in gaat, wordt wel
op twee, drie of vier plaatsen verticaal een dunne reep bast vewijderd. Door de vorming van wondbastwortels wordt de beworteling hierdoor bevorderd. Naar het ondereinde toe gebeurt
deze handeling wel minder oppervlakkig dan bij het bovenste
gedeelte, w^ r^ Ír de meeste wortels zullen ontspringen. Het zou
tot de duurzaamheid van het uiteinde bijdragen. Het wordt zodoende in natte grond als het ware gewaterd. Beworteld en onbeworteld gedeelte zorgen er samen voor, dat een lange hefboomsarm wordt verkregen, die zich tegen scheefwaaien verzet.
Onder minder gunstige omstandigheden nu zal deze hefboomsarm lange tijd zijn taak moeten kunnen vervullen.
In weke grond en daar waar veel wind heerst, bestaat gevaar dat
poot of stek gaat draaien. Onder zulke omstandigheden wordt
het aanpunten vaak beperkt tot het aanbrengen van één lang
kapvlak. In andere gevallen worden ze van drie zijden aangescherpt. Door toepassing van één lang kapvlak en twee korte
kapvlakken wordt de punt buiten het merg van het hout gehouden. Steekt de ondergrond slecht, zo kan een scheut water
wonderen doen.
Of dit nu van de kopstoof, dan wel uit de griend afkomstig is,
het hout heeft vrijwel altijd een wat kromme voet. Dit zwaarste
en dus beste gedeelte behoeft echter niet weg te vallen. llel
dient het lange kapvlak tegen de bocht in te worden aangebracht. Voor het overige neemt de grond deze onregelmatigheid
op. Ook het stuk dat boven de grond blijft, kan een kromming
dragen. Bij het steken nu wordt zorggedragen, dat de top van
zulk krom hout naar het noorden wijst. Naar het licht trekkend,
zal het deze onvolkomenheid spoedig vediezen.
Plantgoed dar. zijn wortels nog moet vormen, dient bijzonder
stevig en dus diep in de grond te staan. Het is nu uiterst kwets-
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baar geworden: het verdraagt nameiijk niet dat er tijdens dit
proces tegen gestoten wordt, of dat de grond nog eens wordt
aafigetrapt. Het moet lange tijd onaangeroerd worden gelaten.
Een eerste vereiste voor een snelle en krachtige beworteling is
een goed losgemaakte grond ter diepte van een 25 cm. Om

bekwame grond te verkrijgen, worden op kleigrond de plantgaten - bv. 50 x 50 cm - reeds in de herfst gegraven. Het gebruik van een plantboor dient tot de ondergrond beperkt te
blijven.
Her hout zaI vooral aan of nabij de top uitlopen. Daar waar dit
niet gewenst is, wordt het lot verwijderd. Gezien de rust die
voor en goede beworteling nodig is, gebeurt dit pas, wanneer
de sterkste groei voorbij is, namelijk in augustus. Teenmes of
snoeischaar zal eraan te pas moeten komen.

Zodra de poot zich werkelijk heeft gevestigd, kan het aÍzetten
volgen. In het algemeen zal dit na drie jaar het geval zijn. Hoe
dichter bij de grond dit,,afboeien" gebeurt, des te krachtiger het

uitbotten van de ,,boei". I7ordt het op omstreeks twee meter
hoogte gedaan, dan za| in de boei echter toch ook al gauw de
jonge knotwilg worden herkend. Om de wortels zo min mogelijk geweld aan te doen, kan het afzetten het best met de zaag

geschieden en wel schuin op de lengterichting van het hout.
De eerste twee, drie keer wordt een tweejarig gewas geoogst.

Dit

bevordert de uitstoeling, bepetkt daarentegen het vangen
van wind en het afscheuren van loten. Het zal de vorm van de
kop van deze wilgen ten goede komen, indien het wegnemen
van het hout zo dicht mogelijk bij de stam en loodrecht op de
lengterichting van de twijgen gebeurt. \7ie het voorrecht geniet
met lage knotwilgen te doen te hebben, kan niet beter doen cian
op een kruiwagen te gaan staan, dus vrij van de stam. En hij
zaI zijn handelingen het best kunnen beheersen door gebruik te
maken van snoeischaat efi zaag'. voor dunne takken van kleine
en zo nodig grote snoeischaar, voor het dikkere hout van een
snoeizaag of, beter nog, van de Jiizaag.
Hoe snel alles ook h zijn werk kan gaan, niettemin heeft de
lange stek een voorsprong op de poot. In beide gevallen zal de
eerste jaren de hand nog wel eens langs de stam moeten gaan
om overtollig lot weg te strijken.
Verscheidene gegevens voor het bovenstaande zijn aan de heren
J. en H. Pellekaan op de Korn in Dussen te danken. Deze zorgvuldige griendtelers zijn voor velen reeds een vraagbaak geweest!

JAARVERSLAG 1971 van de Nationale Populieren Commissie

I

Organisatie en samenstelling

De samenstelling van het Dagelijks Besruur en van de Commissie bleef ongewijzigd.
De Commissie vergaderde op 30 maart, 16

juni en 17 novem-

ber 197I.

II

rest (27 september-2 oktober) onder de titel ,,Some remarks on
the occurrence of juvenile wood in poplar trees".
Het verzoek van de NPC om te komen tot een snelle kwaliteitsbeoordeling van populierehout aan de hand van eenvoudig verkrijgbare karakteristieken is nog niet beëindigd. Het probleem
blijkt veel moeilijker dan aanvankelijk werd gedacht.

Voorlichting

Houttechnologie

Afzet en onttuikkeling in gebruik
Als bijlage van het 3-iaarlijks rapport voor de Internationale
Populieren Commissie heeÍt de betreffende werkgroep een bijdrage geleverd onder de titel ,,Área of poplar plantations and
utilization of poplar wood in the Netherlands". De oppervlakte
populierebossen bedroeg in de periode L)52/I963 5718 ha
regen 7946 in de periode 1964/1968, een vermeerdering derhalve van 2228 ha. De totale lengte in km's bedroeg in dezelfde
perioden L5347 km respectievelijk 19040 km en de totale inhoud in ms 654130 respectieveliik IT43600.
Het uefuruik van populiere- en wilgehout werd in 1971 geschat

In I97I

op

Van het tijdschrift Populier verschenen 5 nummers met in
totaal 98 bladzijden waaronder een extra nummer.

ilI

Stimulering onderzoek

Bed.rijf seconomie

De werkgroep Bedrijfseconomie heeft het onderzoek naar de
bedrijfsresultaten van populieren langs perceelsgrenzen voltooid
en haar bevindingen neergelegd in bovengenoemd extta nummer.

werden de volgende rapporten uitgebracht door het
Houtinstituut TNO te Delft:
Populus'Oxt'odi

H 7I-28
H 7I-52
P

Anatomisch onderzoek ter bepaling van de afmetingen van de libriformvezels in enige stammen van
Populus 'Oxford'.
Enkele fysische en andere eigenschappen van drie
stammen van Populus c.v. 'Oxford'.

opulus'Gelricl en'

O

7500
40000
50000
40000

m3
m3
ms
ms

populier voor de luciferindustrie
populier en 20000 m3 wilg voor de klompenindusuie
populier voor de zaag-, fineer en emballageindustrie

populier en 3000 m3 wi'lg voor de fabrikage van
pulp, board en vezelplaten
2500 ms populier voor andere bestemmingen.
De ontu.,ikkelingen in het gebruik werden als volgt beschreven:

luciferindustrie

xf ord.'

H 7l-79 Anatomisch onderzoek ter bepaling van het

juve-

niele stadium in twee populierensoorten.

Popuhts 'Robutd, 'Gelricd, 'Oxf ordi en 'Dorskatnp'
H 7I-II4 Anatomisch onderzoek ter bepaling van de afmetingen der libriformvezels in vier populierensoorten.

Verder werd een overzicht samengesteld van het in de beginjaren (1949-1956) verrichtq uitgebreide onderzoek van populierehout, opgenomen in rapport H 7I-78.
Van het rapport H7I-79 werd een Engels verslag gemaakt t.b.v.
de Working Party on Utilization ter gelegenheid van de 14e
zitting van de Internationale Populieren Commissie in Boeka-

klompenindusuie

fineerindustrie
en
vezelindustrie
zaagindustrie

pulp-, board-

daling in de afgelopen I0 jaar van 20000
naar 7500 mg
geleidelijke daling van 60000 naar 40000
m3

de vraag is de laatste t0 jaar scherp gedaald, mede in verband met de concurrentie van het tropische hout

toenemende vÍaag

te

verwachten tot

50000 mB h 1972
vraag stationair tot licht afnemend
pallets en emballage toenemende vraag te verwachten.
PopaliereplmÉsoen

De betreffende werkgroep heeft zijn onderzoek naar waarmer-
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king en afzet voortgezet en in onderstaande staatjes de

meest

interessante gegevens weergegeven.
Populieren
selzoen

1965/66
1966/67
1967

/68

1968/69
1969/70

1970/7r

aantal gewaar- % éênj.

aankoop aankoop SBB+KNHM

merkte pop.

r{ffisBB

210 000
169 300
128 000
112 000
150 000
t48 400

30

24200

37

23 600
21 600

40
40
64

KNHM lo v/h
29

630

44
30

3t

t4 200

18 000

2t

22 200
22 r00
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3t 6j0
36 17'
400
26 300

totaal

35
?o

33

De import in I970/7I bedroeg 22 400 stuks.
Het gebruik van canescens nam toe tot 18 000 in I970/7I
waatbij thans het aantal éénjari,ge planten 66 7o bedraagt rer-

wijl

de twee grote afnemers 88 %o voot hun rekening namen.
Opvallend is de toename van het gebruik van de nieuwe klonen
'Lóns','Dorskamp','Flevo','Oxford','Androscoggin' en'Geneva'
waarvan het percentage in totaal opliep van 4,7 % in 1967
(toen deze uitkwamen) via Il,7 en I2,3 naar I9,5 7o in 1970.

Vlilgen
serzoen

1969/70

1970/7r

aantal gettaarmerkte wilgen

aankoop

aankoop

SBB

KNHM

38 000
42 000

2) 200

3
3

16 900

900
600

sBB+KNHM

/6 r/h totaal

75
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a Pathologisclt ond,erzoek
IVatermerhziekte uan utilg
-Een serie periodieke inoculaties met Erwinia

salicis werd dit

jaar afgesloren. De beste resultaten werden verkregen van inoculaties van de maand oktober. Een veldproef werd opgezet met
stekken van watermerkzieke bomen met het doel de verdere
ontwikkeling van de nieuwgevormde scheuten te kunnen bestuderen.

Kanker

populier

aan
-Het onderzoek
naar de natuurlijke

wijze van infectie door Áplanobacter populi werd voortgezet. Een grote kankertoetsproef
over 508 klonen van 77 verschillende zaaisels werd opgezet.
Voor de vervaardiging van de grote hoeveelheden bacterieslijm
voor het inoculum werd uitgebreid laboratoriumwerk verricht.
Marssonina bij populier
-Het jaadijkse onderzoek naar het tijdstip van de ascosporenuitstoting van Marssonina brunnea had weer plaats. Twee radiowaarschuwingen afgestemd op het noorden en zuiden van het
land werden in de I7aarschuwingsdienst van de Tuinbouw uitgezonden.

b Vercdelingsonderzoek
lI3 gecontroleerde kruisingen, hoofdzakelijk van P. del-toides x P. nígta leverden 46580 planten op. De kruisingen
met
Italiaanse en Franse P. nigra leverden een hoger rendement aan
planten met geringe gevoeligheid voor bladziekten op dan die
met Nederlandse P. nigra, terwijl kon worden vastgesteld, dat
de hoogtegroei op 2-jatige leeftijd voor de families met Nederlandse, Franse of Italiaanse P. nigra-vaders vrijwel niets ver-

Mndere belangrijke aktiviteiten buiten ite NPC
schilde.
1 Van 27 september tot 2 oktober 1971 vond de 14e zitting - Van 76 herkomsten van P. deltoides, ontvangen uit de Verenigde Staten, werden de resultaten van toetsing op bladziekten
van de Internationale Populieren Conzmissie plaats in Boekerast.
Van Nededandse zijde waren aanwezig de heren ir. H. Á. van
der Meiden (gedelegeerde), ir. C. Tutein Nolthenius (plaatsver-

vangend gedelegeerde), ir. J. T. M. van Broekhuiaen (waarnemer) en J. Gremmen (waarnemer).
Hoofdthema van de zitting was het onderwerp: het gebruik van
populieren en wilgen voor de houtproductie op regelmatig overstroomde gronden.
Verder kwamen aan de orde:

Ontwikkeling
het houtverbruik in de wereld en pers-pectieven voor hetvan
gebruik van populieren en wilgen, ingeleid
door ir. H. A. van der Meiden.
Het wereldhouwerbruiJ< zal van 1970 tot 1980 stijgen voor
gezaagd hout met !8 7o
houten platen met 69 7o
papier en kanos met 80 7o.
Het populierehout in de fineersector ondervindt hierbij veel
concrrrentie van het tropische hout.
Houtverwerking;
-een paper ingediend. hiervoor was door het Houtinstituut TNO

2

ting lndu trie -H o at heef.r. in het plantseizo en I97 0 / 7 L
48 000 populieren gratis aan populieretelers verstrekt.
Zij beschikt nu over 37 demonstratie-beplantingen, ovetwegend
met populier. Behalve voor demonstratie dienen ze ook voor
onderzoek naar plantafsta_nd, bemesting, onkruidbestrijding,
plantsoensoort en -behandeling.
De ervaringen met nieuwe rassen, afkomstig zowel uit binnenals buitenland, welke zijn aangeplant in demonstratióeplantingen en gesubsidieerde beplantingen van de Stichting IndustrieHout, zijn in het algemeen zeer goed.

3

D e S ti

ch

Bij het Bosbouwproefttation werden met betrekking tot po-

pulier en wilg de volgende onderzoekingen verrichr:

en bacteriekanker gepubliceerd voor de IPC-vergadering in Boekarest. Het bleek dat een duidelijk geografisch patroon bestaat:
noordelijke herkomsten zijn gevoeliger voor bladziekten en kanker dan zuidelijke herkomsten.
De uitgifte van 11 nieuwe klonen in 1972 werd verder
-voorbereid o.m. door vermeetdering van deze klonen door
de
NAKB. Het betreft de klonen Populus alba 'Raket', Populus

'Spijk', 'Agathe F', 'Florence Biondi', 'Fritzi Pauley', 'Blom',
'Heimburger', 'Barn', 'Donk', 'Rap' en 'Rochester'. Van deze
klonen zijn et enkele al in andere landen in gebruik. Hun mo-

gelijke betekenis voor Nededand werd door toetsing vastgesteld.
Eén van de klonen is uitsluitend van landschappelijk belang, de
andere tien kunnen ook van betekenis worden voor de hout-

produktie. Zes van de elf klonen zijn uit zaad gekweekt door
het Bosbouwproefstation.
Gebleken is dat de houtproduktie van de beste volsib-hybri-de Íamilies P. tremula x P. tremuloides op droge
gronden het
dubbele bedraagt van die van de volsib familie P. tremula
(11 me per ha per jaar).

c Houtteeltkundig onderzoek
Het onderzoek naar de bruikbaarheid van populiereklonen
-op verschillende groeiplaatsen
werd voortgezet. Enkele nieuwe
proefvelden met verschillende klonen werden ingeplant.
Bij bosaanleg op depotgronden bleken de balsemkruisingen
-'Geneva' en 'Oxford' goed te voldoen,
onder meer op vuilstortterreinen, opgespoten gronden en goed ontwaterde veengronden.
Daarentegen waren er slechte resultaten van een proefbeplanting van 'Dorskamp' op een zeer a n de wind blótgesteld terrein op nog weinig gerijpte opgespoten kleigrond. 'Robusta'
voldeed op dat terrein wel goed.
In
grondwaterstandenproefveld vyordt de reactie van
-populiereen
op verschillende niveaus van zomer- en wintergrondwaterstanden na ge gaan.
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Er werd aandacht besteed aan de invloed van milieufactoren

-als lucht- en bodemverontreiniging

(strooizouq schadelijke stoffen in storrvuil) op populier.Zowel bij lucht- als bodemverontreiniging blijken populieren van bepaalde stoffen in vergelijking met andere houtsoorten veel te kunnen oPnemen, voordat
schadeverschijnselen optreden.

plosvsn zijn opgezet om het nut van grote

stek-afstanden

-op de kwekerij aan te tonen (e.e.a. met 4 klonen).

Op ecologisch gebied werd het groeiplaatsonderzoek van

-populier voortgezet. In Zeeland en langs de Maas werden ob-

jecten geïnventariseerd voor analyses van hoogte- en diktegroei,
terwijl veel aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van
meet- en groeianalysemethodiek.

d

Algemeen
In het verslagjaar werd het eerste deel van de Rassenlijst van
naald- en loofbomen voor bos- en landschapsbouw in Nederland
uitgegeven, waarin ook de beschrijvingen van 23 Nederlandse
handelsrassen van populier zijn opgenomen.

4

De werkzaamheden van de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool (I.B.O.) betroff en :

ldentilicatie

I

Populiercn

Het morfologisch onderzoek van enkele tientallen tassen werd
voortgezet. Het betrof rassen van soorten behorend tot de secties Leuce, Tacamahaca en Aigeiros en daarnaast bastaarden,
ontstaan door kruising van P. deltoides en P. trichocaqpa. De
nadruk werd gelegd op de morfologische beschrijving en identificatie van rassen, w^aÍvart werd verwacht dat ze spoedig onder controle van de N.A.K.B. in de handel zouden worden gebracht.

2

\Yilgen
Van enkele rassen werd opnieuw de morfologie van éénjarige
planten bestudeerd teneinde de herkenning te vereenvoudigen.
De nadruk lag daarbij op de relatie tussen groeiritme en bladvorm.

Lezers schriiven ons
P.'Serotina
d.e Selys'

te lí/aremme,
België.

zien van een ,,wegwerp"-zaagblad, gemonteerd op een steel van
rwee, drie of vier meter. Mij dunkt zal zoiets zeker wel gebruikt
worden; het slijpen van de zagen is niet meer nodig, een uitkomst in deze tijd van afnemend aanbod van vak-arbeiders."
De heer M. Bol, één van de auteurs, antwoordt hierop het volgende:

,,Het gebruik van ,,wegwerpzaagbladet" met gehard stalen punten bij het opsnoeien van populier is in principe mogelijk.
Maar de nadelen, die verbonden zijn aan het gebruik van de
zaagbeugel bij het opsnoeien zíjn van dien aard, dat de inzetmogelijkheid beperkt blijft.
Bij wat dikker takhout is de beugel niet ruim genoeg en bij
dicht op elkaar groeiende takken is er geen ruimte genoeg voor
het zagen. Ook ueedt klemmen van de zaag veelvuldig op.
Voor zover mij bekend is deze snoeizaag in Nededand op het

ogenblik niet leverbaar."
3 Een tweede Íltaag vafi de heer Smits, over het gebruik van
populierehout voor vloerplanken, zal in het volgende nummer
van Populier worden opgenomen en beantwoord.
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Verschillende lezers hebben ons gevraagd waar het zogenaamde Italiaanse gaas, ter voorkoming van beschadiging door
wild (reeën, konijnen en hazen) verkrijgbaar is. Dit gaas is,

(Foto:

F.

\í.

Burger)

1 Naar aanleiding van het artikel van de heer C. Sipkes ,,Populierenwaarnemingen in Frankrijk" (februari-nummet 1972,
pag. 16) schrijft de heer F. S7. Burger te Bilthoven ons dat de
wegbeplandng ten zuiden van Ángers vermoedelijk niet uit P'
nigra'llr.lica'bestaat maar uit P. 'serotina de Selys' (zie foto).
Beide rassen tonen qua vorm grote overeenkomst. Laatstgenoemd
ras is echter een P. euramericana hybride, dus een kruisingsprodukt waarin zowel P. nigra als P. deltoides zijn vertegenwoordigd. De 'serotina de Selys' komt laat in blad, gelijktijdig
met P. 'serotina'; P. nigra 'Italica' echter komt zeer vroeg in
blad. De stam van 'serotina de Selys' is ronder en de jonge
scheuten zijn hoekiger dan bij 'Italica'.
2 De heer R. Smits uit
,,Snoeien van populieren

Hulsberg reageert op het artikel

in wegbeplantingen in

Nededand"

(mei-nummer 1972, pag. 35). ,,Het verbaast mij," aldus deze
lezer, ,,dat er in dit artikel niets staat over de beugelzaag voor'

alleen per krat van 720 stuks, verkrijgbaar bij Eraclit-Venier
S.p.Á., Casella Postale 1.28,30170 PORTOMARGHERA (Venezia), Italië.
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KALENDER

Ongerwijfeld zullen velen van u in
het komende seizoen weer populieren
gaan planten, waarbij het zowel om
herbebossing als om de aanleg van
nieuwe beplantingen kan gaan.
Voor de afzet van het hout uit te vellen beplantingen moet u zich nu reeds
in verbinding stellen met betrouwbare
handelaren of met verbruikers, die
rechtstreeks van de houtproducenten
kopen. Om een zo goed mogelijke

prijs voor het hout te krijgen is

een

vroegtiidige oriëntatie over de mogelijkheden zeer belangrijk. Bij verkoop
vóór de winter kunnen, vooral op
slecht toegankelijke en laaggelegen
percelen, de bomen op tijd geveld en
afgevoerd worden zodat u in het volgende voorjaar niet te laat hoeft te
gaan planren.
Stelt u zich, voordat u tot aanleg van
eenrnieuwe beplanting (van tenminste
1,0 ha groot) of tot herbebossing (van
percelen groter dan 0,5 ha of meerdere percelen tezamen groter dan 0,5

ha) overgaat, in verbinding met
Hoofdingenieur-Direkteur
Staatsbosbeheer

van

de

het

in de provincie waar-

in het perceel is gelegen. Daar kunnen
namelijk formulieren verkregen worden voor het aanvragen van een bij-

drage in de aanleg- en eerste onderhoudskosten (zie,,Populier", mei I97 l,
pag. 48).
Het gebruik van gezond plantmateriaal van ook overigens goede kwaliteit en een keuze van het l'uiste ras,
voldoende resistent tegen ziekten en
geschikt voor de groeiplaats, zijn belangrijke faktoren om een beplanting
direkt te doen slagen, d.w.z. met weinig uitval en met een snelle jeugd-

vendien hogere plantkosten met zich
mee en een groter risiko van aantasting door schorsbrand. Indien het gebruik van meerjarig plantsoen door
bepaalde omstandigheden noodzakelijk

is, verdienen goede, stevige 2-jatige
planten de voorkeur boven oudere
bomen.

(zie

,,Populier",

augustus

verband met hun gevoeligheid voor roest moeten deze rassen
echter niet in de nabijheid van lariks
geplant worden.
De ervaringen met de andere rassen
zijn nog zeer beperkt, maar ook deze
rassen verdienen, ook al in verband

2-jarig 6-8 cm of 8-10 cm, 3-jatig
10-12 cm of 12-14 cm); meerjarig

Voorzovet nu bekend stellen balsem-

plantsoen mag niet te slap zijn, dus
niet te lang zijn in verhouding tot de
dikte.

De voorlopige resultaten met de

reeds

enige jaren in de handel zijnde rassen

'Dorskamp','Flevo','Androscoggin',

'Geneva' en 'Oxford' zijn bevredigend.
Deze rassen, die in hoge mate resistent

ziekten en kanker, zeer zeket uw aandacht voor, nogmaals, proeÍsgewijze
aanplant.

populieren (zoals de'Ándroscoggin'
en de bovengenoemde P. uichocarpa
rassen), evenals balsemhybriden (kruisingen tussen balsempopulieren en

Aigeiros-populieren, bijvoorbeeld'Ox-

ford' en 'Geneva') iets lagere eisen

aan de bodem dan de vanouds bekende rassen van de Áigeirosgroep ('Ro-

busta','Gelrica'

enz.).

zijn tegen Marssonina en roest, zijn
aan te bevelen voor een voorlopige

SZin een deskundig advies

beperkte aanplant.

grond voor populieren.

bij het

opstellen van uw
plannen om ook de nieuwste rassen
proefsgewijs aan te planten. Door de
N.A.K.B. zijn namelijk in het voorjaar
van 1972 stekken van 11 voor de handel nieuwe rassen aan de boomkwekers verstrekt. Deze rassen zijn de
euramerikaanse hybriden'Florence Biondi', 'Agathe F' en 'Spijk'; de P. trichocarpa rassen 'Fritzi Pauley', 'Blom'
en 'Heimburger'; de hybriden van P.
Overweeg

deltoides

en P. richocarpa 'Barn',

groei.

litair in parken, plantsoenen en verder

insektenaantastingen vertoont.
Het gebruik van l-jatig plantsoen
(stevigq zo mogelijk vertakte planten)
zal in de meeste gevallen de voorkeur
verdienen boven het gebruik van
meerjarig plantsoen. In de eerste jaren
na de aanleg is in het algemeen de
groei van l-jarig plantsoen beter dan
dat van 2-jarig en zeer zeker beter dan
de groei van 3-jaig plantsoen. Meerjarig plantsoen is duurder, brengt bo-

IÍ

met hun goede resistentie tegen blad-

Bij djdige

tuigen dat het plantsoen gezond en
stevig is, niet door bladziekten (roest
en Marssonina) is aangetasr en geen

196r).

Het is bij het bestellen van meerjarig
plantsoen gewenst om naast de gewenste omtrekmaat tevens de leeftijd
van het plantsoen te vermelden (bijv.

'Donk' en 'Rap'; de al oudere balsemhybride 'Rochester'; de witte abeel P.
alba 'Raket' (zie ook ,,Populier", febrtail 1972, pag 2 t/m 7). Laatstgenoemd tas is door zijn opvallende
fastigiate vorm vooral geschikt als so-

reservering kunt u zich op
de kwekerij eventueel zelf ervan over-

OP.226

wellicht voor windsingels.
Met de reeds enige jaren in de handel
zijnde rassen 'Fritzi Pauley' (: SP
126) en 'Rochester' zijn de voorlopige
ervaringen bevredigend. Hetzelfde is
ook het geval met de rassen 'Agathe
F' en 'Florence Biondi', die in een aantal beplantingen van de Stichting Industrie-Hout zijn uitgeplant. De oudste exemplaren van de laatstgenoemde
ts/ee rassen (ca. 20 jaar oud) komen
voor in het populerum vaÍr het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
van de Landbouwhogeschool te \Vage-

ningen, resp. onder

m.

OP.223

en

in als u

twijfelt aan de geschiktheid van de
Het aanleggen en onderhouden

van
greppels en sloten kan het beste tegen
het eind van de zomer plaatsvinden
als de grondwaterstand laag is en er
weinig neerslag is gevallen. Op in te
planten percelen kan een sterke verwildering van loofhoutopslag en bramen in augustus/september met 2-4-5
T-ester bestreden worden.
In jonge beplantingen kunnen door
een tekort aan bepaalde voedingsstoffen gebreksziekten optreden. Controleer daarom in de zomer de bladkleur,

bladgrootte en bladbezetting van de
bomen in de jonge beplantingen. Met
de in het volgende voorjaar uit te voeren bemestingen kunt u dan nu reeds
rekening houden. Vraag eventueel in
verband met gebreksziekten een des-

kundig advies.
Het is gewenst om in pas aangelegde
beplantingen de jonge bomen te beschermen tegen beschadiging door
reeën, konijnen en hazen. Gebruik
hiervoor plastic manchetten of gazen
kokers. De met gaas (kippegaas) beschermde bomen moeren echter geregeld gecontroleerd worden om het ingroeien van het gaas in de stam te
voorkomen. Bij gebruik van Italiaans
gaas is deze geregelde controle overbodig (zie ,,Populier", mei 1967).

Voor ons bedrijf in Eerbeek kopen wij
populiere-industrie hout:
Afmetingen
Bewerking
Kwaliteit

lang 180-200 cm, doorsnede 10-30 cm

glad gesnoeid
gezond, vers, kromming max. 10 cm

Aanbiedingen aan:
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ - Arnhem

Afd. Houtsorteringen
teleÍoon 085-454431 / 454432

N.V. BOOMKWEKERII,,UDENHOUÏ''
DE KWEKERIJ DIE JUIST EVEN VOOR IS
Een greep uit ons populieren-assortiment: POPULUS ,DORSKAMP'
'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
'HEIDEMIJ'
'4 214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
,ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'
'GENEVA'

Denk Yooruit !

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

Bestel nog heden

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt
Lees het augustus-nummer 1969 op pag. 63
en het december-nummer 1970 op pag.54

TRICHOCARPA'FRITZI PAULEY'
CANESCENS 'MOFFART'
,ENNIGER'
'HONTHORPA'
'LIMBRICHT'
'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'
'SCHLESWIG I'
'SCHIJNDEL'

TREMULA'OOST.PRUISEN'

B.U, BOOMKTïEKERIJ,,UIIE]IHOUT''
POSTBUS 31

.

UDENHOUT

TELEFOON 04241-131

