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Begin mei zal te I7ageningen een internationale bijeenkomst worden gehouden, die
georganiseerd wordt door de Nederlandse Nationale Populieren Commissie. Het
thema voor dit congres is ,,De ontwikkeling van de populierehoutmarkt in rVestEuropa en de konsekwenties hiervan voor het onderzoek en de populiereteelc".
Deze bijeenkomst, welke de aanbeveling van de direkteur van de FAO heeft meegekregen, is een regionale bijeenkomst van de Internationale Populieren Commissie.
Een zevental inleiders zal voordrachten houden over de onvikkelingen in en de
toekomstige verwachtingen omffent het verbruik van populierehout in verschillende
industrieën, alsmede konsekwenties voor de populiereteelt en voor het onderzoek.
De inleiders, gekozen uit verschillende landen, zijn ieder in hun branche als zeer
deskundig te beschouwen. Een twaalftal ITest-Europese landen is uitgenodigd om
voor deze bijeenkomst een raPPort op te stellen over de onwikkeling van de populierehoutmarkt in hun land, en voofts om met een beperkte delegatie deel te nemen
aan het congres.
In het mei-nummer van ,,Populier" zullen in verband met dit congres in een aantal
artikelen enkele aspecten over de Nededandse populiereteelt behandeld worden. De
redaktie zal zo mogelijk in het augustus-nummer terugkomen oP hetg€en tijdens dit
congres is behandeld,
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De ontwikkeling van het verbruik van populierehout in de emballage-industrie van 1966 tot 1971

1)

Landbouw-Economisch lnstituut, aíd. Bosbouw

In ,,Populier" van mei 1969

gaf de heer P. Coorens een lezens-

waardige analyse van het verbruik van populiererondhout in de
emballage-industrie. Deze was gebaseerd op een onderzoek dat
ik op verzoek van de werkgroep ,,Exploitatie en gebruik" van
de Nationale Populierencommissie heb verricht naar dit verbruik in 1966. De schrijver concludeerde dat het gebruik van
populierehout als grondstof voor de emballage-industrie bij veel

fabrikanten afstuit op
a onbekendheid met de mogelijkheden die populierehout in
deze bedrijfstak biedt;
b de onoverzichtelijkheid van en de onbekendheid met de populierehoutmarkt.
Tenslotte stelde hij de noodzaak dat de rondhoutzagerijen zich
geheel uit het ambachtelijke milieu moesten losmaken en efficiënte, gemechaniseerde produktie-eenheden van grote capaciteit
moesten worden. Deze laatste stelling geldt m.i. voor de gehele
houtverwerkende industrie, en dus ook voor de emballage-indus-

trie, al of niet zelf rondhout zagend.
Helaas later dan wel wenselijk was is onlangs bij het LandbouwEconomisch Instituut een publikatie verschenen 2), waarin de
resultaten zijn vastgelegd van een hernieuwd onderzoek dat wij
over 1971 in dezelfde verbruikssector verrichtten. Enkele opvallende uitkomsten daaruit zijn de volgende.
Het totale houtverbruik in deze sector bedroeg, op basis van m3
rondhout, ca. 727.000 m3; hiervan was 161.000 ms inlands
(22%) en 560.000 ms gei'mporteerd hout (78%).Het aandeel populierehout hiervan was 47.000 ms inlands (6 %) en
2i.000 mB geimporreerd (3 /6), dus in totaal ca. 68.000 me.
Sedert 1966 is het verbruik van populierehout, dat toen ca.
28.000 m3 bedroeg, dus ongeveer 2rlz maal zo groot geworden.
Tabel 1 geeft inzicht in het aandeel dat het populierehout heeft
in het totale houtverbruik in deze industrie.
Tabel

1

Áandeel aan het popalierehoat

in het totale boataerbrilk

door de emballage-industrie.
laaÍomzet

allehoutsoorten populierehout
aantal verbedrij- bruik

ven in

mg

aantal verbruik
bedriiven

(rondh.)

)

10 000 mg
5 000-10 000 mg

(5ooom3

Totaal

18
15

6L

94

510 600 t6
116
8

000

94400
721000

16

in m3

in

7o in-

verbruik van 1340 naar 2560 m3 en van hun gezamenlijke
aandeel

in het hele populierehout-verbruik in

deze industrie. Hoewel deze cijfers alleen beuekking hebben op
de verwerkers van populierehout wijzen deze toch wel op een
schaalvergroting in de gehele emballage-industrie. In dit opzicht
dringt de visie van de heer Coorens wel bii zijn bedrijfsgenoten

door.

Ook nu is aan fabrikanten die geen populierehout verwerken
gevraagd naar de bezwaren die zij tegen dit hout hebben. Van
de 38 bedrijven die deze vraag beantwoordden luidden de antwoorden als volgt:
37 %o vond dat de eigenschappen van deze houtsoort niet aan
de eisen voldoen;
21 7o vond dat de kwaliteit van het populierehout niet aan de
eisen voldoet;
24 7o stelde dat de afnemers andere houtsoorten vragen.
In totaal vond dus 82 7o van deze ondernemers dat populierehout qua algemene eigenschappen of verkrijgbare kwaliteit niet
aan de eisen van de afnemers voldoet. Verder vond 13 7a deze
houtsoort te duur. Slechts één bedrijf gaf onbekendheid met dit
hout als reden op. Op 23 formulieren werd deze vraag helaas
niet beantwoord. Opvallend is dat sedert het onderzoek over
1966 het gebrek aan ervaring met populierehout, dat toen door
II 7o der ondervraagden als reden werd vermeld, na vijf jaar
vrijwel was vervallen. Dat afnemers met populierehout geen genoegen nemen wordt wel grotendeels veroorzaakt door onbe-

kendheid met dit hout, maar dat geldt evenzeer voor de cijfers
over 1966. Men zou dus kunnen veronderstellen dat de meerdere bekendheid met de verwerkingsmogelijkheden van het populierehout mede tot de duidelijke vergroting van het verbruik
heeft bijgedragen (zie conclusie a. in het artikel van de heer
Coorens).

totaal lands port

40 500
20 400

8
18
8

verbr.

40 68400 9

77

42
97

69

23
58
3
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in 1966 niet naar het verbruik van andere houtsoorten
is gevraagd, is zonder meer niet na te gaan of de stijging van
het verbruik van populierehout het gevolg is van een totale
omzetvergroting in deze industrie of van een verschuiving in
Doordat

de gebruikte houtsoorten ten gunste van populier. Meningen
de praktijk hieromtrent zullen mij zeer welkom zijn.

uit

Het aantal populierehout verwerkende bedrijven is relatief minder gestegen dan de omzet: van 37 ]n 1966 naar 40 in I97I.
Bij een indeling van de bedrijven in die met een jaaromzet
van meer en die met een jaatomzet van minder dan 500 mg
populierehout, blijkt dat de bedrijven die minder dan J00 mB
populierehout per jaar verwerken (2I in 1966 en 14 in I97I)
gezamenlijk nog slechts 2,8 /e van de totale omzet van deze

r)
2)

Foto: Smolders Houtindustrie 8.V., Borkel en Schaft.
Publicatie nr. 1.10 van het LEI te's-Gravenhage: ,,Het verbruik van
hout - in het bijzonder populierehout - in de emballage-industrie".
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deze sector van

75,470 naar 97,27o: een duidelijke schaalvergroting dus in

im-

(rondhout)

7 500

houtsoort voor hun rekening namen (1966: 24,6 /6) en dat de
gemiddelde jaaromzet per bedrijf terugliep van 330 m3 naar
140 m3. Daar tegenover staat in de groep bedrijven die meer
dan 500 ms pet jaar verbruiken een vergroting van het aantal
bedrijven van 16 in 1966 naar 26 in 1971, van hun gemiddelde
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Uit het

vorenstaande kunnen de populierentelers geneigd zljn

de ontwikkeling van het verbruik van populierehout in deze
verbruikssector met enig vertrouwen tegemoet te zien. Regelmatige herhaling van dit soort van onderzoek zal echter moeten
aantonen of nog andere invloeden, en zo ja welke, dit optimisme mogelijk kunnen logenstraffen. Daarom blijft het artikel van
de heer Coorens met de daarin vervatte waarschuwingen voortdurend in hoge mate actueel.
NTat de vorm betreft waarin het populierehout wordt ingekocht
is van weinig verschuiving sprake. Van de in I97I verwerkte
hoeveelheid van 68.000 ms werd door 14 van de 40 bedrijven
(46 /6) als rondhout ingekocht dus door de embal3I.300
^t zelf
lagebedrijven
geheel verzaagd (1966: 447o).Yan dit rondhout werd in I97I 16.900 ms (547o) uit aangekochte hele
bomen en 14.400 ms (46 %) uit aangekochte voor dit doel geschikte delen van populierestammen gezaagd.

Zij geven alleen een vage aanwrjzing omtrent de hoeveelheid
die in de meest gunstige omstandigheden potentieel in

deze

sector kan worden afgenomen en houdt dus beslist geen prognose in voor de komende jaren. Hoe de afzetmogelijkheden in
L966 en in I97I reëel en potentieel voor de populierentelers
waren geeft tabel 2 aan.
Tabel 2 Reëel en potentieel aerbraih uat popaliereho*t in de embalIage-indutrie o0 basis oan ms rond.ho*r.
bedrijven met

1966

reële omzet
pop.hout van

reëel

Totaal

potentieel reëel

potentieel

7.000

20.j00

1.900

2L.400

27.200

66.500

16.300
80.700

28.400

47.t00

68.400

97.000

100m3

500 m3

r97 r

De emballagefabrikanten treden, in tegenstelling tot b.v. de
rondhoutzagerijen, weinig als houthandelaren op: het gezaagd
gekochte hout (36.700 m3 op rondhoutbasis) werd uiteraard

De indeling in grootteklassen naar het verbruik van populiere-

geheel via de zageijen en handelaren betrokken en 22.900 nB

ónder de ,,kleine bedrijven" nog de potentieel tor ,,grote bedrijven" uitgroeiende bedrijven zijn gerangschikt. De vrij regelmatig stijgende (totaal)cijfers geven de indruk dar. na 1966
inderdaad aan veel van de gestelde voorwaarden is voldaan
waardoor in I97l de reële omzet zelÍs groter is geweesr dan er

Qi %) van het totaal verwerkte

populiererondhout werd uitsluitend van de rondhoutharylel gekocht; slechts 8.400 m3 rondhout werd rechtstreeks van de producenten gekocht.
Zowel in 1966 aIs in l97I is een poging gedaan om het potentiële verbruik van populierehout in deze industrie te peilen.
Gevraagd is n.l. hoeveel de beuokken fabrikanten zouden kunnen en willen verwerken wanneer aan bepaalde voorwaarden,
zoals kwaliteit, regelmatige voorziening met voldoende grote
paÍtijen, juiste afmetingen en aanvaardbare prijs, zou worden
voldaan. De uitkomsten waren verrassend maar bieden weinig
zekerheid omdat met geen mogelijkheid getaxeerd kan worden
in hoeverre aan deze voorwaarden voldaan kan en zal worden.

M.
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/

hout geeft weer duidelijk de schaalvergroting aan; d,eze indeling

geldt uiteraard niet voor de tweede en vierde kolom waarin

in 1966 potentieel in zat. De gevolgtrekking dar de omzer na
I97I dan ook inderdaad wel zal groeien naar de g€geven poten-

tiële omzet van 97.000 ms mag echter zonder meer niet worden
gemaakt. rJ7el kunnen de cijfers van de potentiële omzer een
stimulans betekenen voor de telers, de handelaren en de zagerijen om te proberen aan de gestelde voorwaarden van resp.
goede kwaliteit, regelmatig aanbod van voldoende grore partijen
en juiste maten, tegemoet te komen.

Yan dunningshout tot houtchips

Met belangstelling en waardering las ik de attikelen van de
heren Sipkens en Bosman (Populier 9 (4) 1972 (67-71)),waatin o.a. wordt ingegaan op de exploitatie van dunningshout van
populier t.b.v. Peppelhout Eerbeek N.V. Auteurs beschrijven,
hebben goede ervaringen met en bepleiten de sortimentenmethode bij deze exploitatie, waarbij in het terrein wordt gekort.
Bedoelde artikelen geven mij aanleiding tot het volgende commentaar, een commentaat dat voor de auteurs weinig nieuws
zal bevatten, daar ik hen dit in essentie anderhalf à twee jaar
geleden mondeling reeds gaf.
Sipkens noemt kenmerkend voor de sortimentenmethode (in de
vorm zoals die door Bosman nader wotdt beschreven) de hoge
graad van mechanisatie (blz. 69, hoofdsruk 4, regel I2). Hij zal
deze uitspraak met name bedoelen voor het onderdeel (terrein)
transport. De onderdelen vellen, snoeien en - waar het mij nu
om gaar - korten (tot 2 m stukken met de motorzaag) en stapelen (in handkracht) hebben zeker geen hoge graad van mechanisatie. De bosarbeider voelt dat al jaren aan zijn lijf, de bosbezitter (en houtgebruiker?) in zijn portemonnaie.
Voor een goede beoordeling van houtoogst- en uansportmethoden lijkt het gewenst om het gehele exploitatieproces van stob
tot fabriek te bezien. Dit doende komt men, voor gevallen als

ment (b.v. stamstukken excl. zaaghoutsortiment, halve bomen).

Tracht men deze vtaag in kwalitatieve zin te beantwoorden dan
springt een zeer duidelijk pluspunt voor langhouttransport of
transport van lang sortimenr in het oog: her geheel of bijna
geheel wegvallen van het tot nu laag-gemechaniseerde arbeidsonderdeel korten en het geheel wegvallen van stapelen in handkracht. Daarnaast is er sprake van een aantal minder duidelijke,
hetzij plus-, hetzij minpunren: de relatie tussen sorrimenrsverlenging en terreintransporr (mer goede mogelijkheden voor uitrijden en uitslepen in opstanden mer berrekkelijk grote rijenafstand), de relatie tussen sortimentsverlenging en wegtransporr
(met in dit geval.betrekkelijk korte transportafstand), de relatie
tot het opslaan en intern-transporr van hour op het fabrieksterrein, de relarie tot machinaal schillen (lagere kosten voor
onderhoud en reparatie bij langhout en lang sortiment?) en
chippen.

om voor dergelijke gevallen sortimententransport, waarom

De gestelde vraagkan hier niet in kwantitatieve zin beantwoord
wil ik bovengenoemde theorerische ontwikkelingsmogelijkheid voor analyse aanbevelen. Verdere ontwikkeling,
verdere verhoging van de graad van mechanisatie is nodig ter
stabilisering van kosten. Zo ooit dan lijkt hier voor de Nederlandse bosbouw een mogelijkheid aanwezig tor een integrale
aanpak door boseigenaar, houthandelaar en houtgebruiker, leidende tot een optimaal proces van houtoogst, rransport en verwerking.
Ik wil tenslotte nog wijzen op praktische ontwikkelingen bij de
verspanende en vervezelende industrie, b.v. in Z-Duitsland, ontwikkelingen die lijken te renderen naar her rransporr van langhout of lang sortiment. Zie d,aanoor b.v. mijn verslag ,,Houroogst en transporr van stob tot fabriek" (Ned. Bosb. Tijdschr.

geen langhouttransport, eventueel transport van lang sorti-

43

beschreven, tot de vraagstelling:
waarom doet men in het bos zoveel moeite om stammen in
handkracht te korten en te stapelen, als later, maar nu met
een hoge graad van mechanisatie, de stamsrukken aan de

fabriek tot chips worden verkleind.
M.a.w. waarom 2 of. 1 m sortiment maken in het bos, waar-

worden. NTel

(t) r97r (r2-r4)).
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/

Selectie op weerstand tegen bacteriekanker bii populieren

Inleiding

Men beschouwt dan ook de Elbe als de oostgrens en de Loire

Álledei wonden, knobbels en andere opzwellingen die bij populieren worden waargenomen op de takken en soms op de stam
worden wel met de algemene naam ,,kankers" betiteld. Vaak
zijn deze kankers het gevolg van ons (nog) onbekende oorzaken,
in andere gevallen kan de oorzaak door onderzoek in het laboratorium worden vastgesteld. Et ziin verschillende bacteriën en
schimmels geïsoleerd die de oorzaak kunnen ziinvan deze aan-

als de zuidgrens van het gebied waar bacteriekanker voorkomt.
Oost-Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk ten zuiden van de Loite
en heel Italië worden beschouwd als gebieden waar de populierenteler kankergevoelige klonen zonder gevaar kan aanplanten.

tastingen.
Er is onder deze organismen, die kankers bij populieren veroorzaken, geen zo gevaaiíjk voor de populierenteelt als de bacterie, die in 1958 door de Franse onderzoeker Ridé werd ge-

isoleerd en die de naam Aplanobacter populi heeft gekregen.
Met het woord ,,bacteriekanker" wordt de ziekte aangeduid, die
het gevolg is van aantasting door deze bacterie.

IIet verloop van de aantasting
Het is niet met zekerheid bekend hoe de ziekte wordt overgebracht. Bij aangetaste populieren ziet men vaak kleine opzwellingen op takken of twijgen, soms scheurtjes in de bast,
waaruit slijm naar buiten komt. Vooral in het voorjaar kunnen
na een regenbui soms grote hoeveelheden slijm op deze wiize
in korte tijd worden afgescheiden. Soms ziet men een grote
slijmbel aan een twijg hangen. De hoeveelheid slijm die onder
dergelijke omstandigheden wordt uitgestoten is van kloon tot
kloon verschillend. Dit slijm bevat de ziekteverwekkende bacteriën. Populiereklonen die veel slijm produceren wanneer zij
door de ziekte zrjn aangetast vormen dan ook een groter besmettingsgevaar dan klonen die dat niet doen.
Behalve scheurtjes en opzwellingen in de takken kunnen ook op
de stam knobbels en scheuren voorkomen waaruit soms slijm
vloeit. De reactie van de kloon oP de aantasting is vaak typisch
voor die kloon en het beeld van de aantasting kan van kloon
tot kloon duidelijke verschillen vertonen.

fnvloed van het klimaat
Er zijn niet alleen verschillen in het verloop van de ziekte als
gevolg van uiteenlopende individuele vatbaarheid van diverse
klonen, doch er bestaat ook onderscheid in het verloop van de
ziekte bij dezelfde klonen onder uiteenlopende kimatologische
omstandigheden. Dit is de oorzaak van de ongelijkheid in beoordeling van de vatbaarheid van klonen in verschillende Europese landen. Een kloon als 'Androscoggin' b.v. is in Nederland
wel vatbaar voor de ziekte - aantasting van de takken komt wel
voor - maar vrijwel nooit wordt hier (zelfs bij 20-jarige en
oudere bomen) de stam aangetast. In Engeland, waar aantastingen door bacteriekanker heftiger verlopen, is 'Androscoggin' zo
gevoelig gebleken voor deze ziekte, dat men hem uit de handel
heeft moeten nemeo. Voor de teler levert 'Robusta' bij ons geen
risico wegens kankergevoeligheid, in Engeland wel.
In Nederland, België en Noord-Frankrijk is populierenkanker
een bedreiging voor de cultuur van niet-resistente klonen. \7elke klimaatsfactoren de ontwikkeling van de ziekte in de hand
werken is nog niet geheel duidelijk, doch veel neerslag en hoge
luchwochtigheid verhogen kennelijk de risico's voor de populierenteler. Vooral in Oost-België en N.I7.-Frankrijk (de streek
rond Abbeville) is het klimaat bevordetlijk gebleken voor de
kankerontwikkeling. HeeÍt men echter klonen van voldoende
weerstand, dan is er geen gevaat te duchten. In gebieden met
een vastelandsklimaat (Midden en Oost-Europa) en in warmere
smeken (Midden- en Zuid-Frankrijk en Italië) komt de ziekte
niet voor. Ten zuiden van de Loire in Frankrijk is blijkbaar het
klimaat niet geschikt voor de ontwikkeling van bacteriekanker.

Bisico's voor de populierenteelt
De aantasting van populierenbeplantingen door kanker is in het
verleden op grote schaal voorgekomen toen de in dat opzicht
berucht geworden 'Brabantica' of 'Heeswijkse \Zine' vrij algemeen werd geplant. Omstreeks 1870 werden tienjarige bomen
van deze kloon aangetast in verschillende delen van NoordBrabant (Berlicum, Dinther, Heeswijk, Liempde). Vrijwel overal waar de 'Brabantica' stond, ging hij aan deze ziekte te gronde.
Álleen geïsoleerd staande bomen, in wier omgeving de ziekte
blijkbaar niet voorkwam, ontsnappen soms aan de besmetting
door de bacterie. Er zijn n.1. wel enkele alleenstaande oude bomen van 'Brabantica' gevonden in ons land, die niet door bacteriekanker zijn aangetast.
In het algemeen vertonen bomen die door bacteriekanker worden aangetast pas omstreeks het tiende levensjaar de verschijnselen hiervan. Soms is het hout dan nog te dun om verkoopbaar
te zijn. De eigenaar kan dan ernstig worden gedupeerd.
Ook als de bomen niet geheel dood gaan als gevolg van de
ziekte, is het hout vaak verkleurd met rotte plekken in de stam
en onverkoopbaar, terwijl de groei sterk terug kan lopen.
Selectie op weerstand
Sommige klonen bezitten een ,,aangeboren" weerstand tegen de
ziekte. Vroeger was het onmogelijk deze weerstand bij jonge
bomen vast te stellen. Aanvankelijk werden met natuurlijk slijm
infecties teweeggebracht, doch de resultaten waren zeer wisselend. Daarom moesten nieuwe klonen vele jaren op verschillende plaatsen worden beproefd. Als ze na een aantal jaren netgens
bleken te zijn aangetast leek het waarschijnlijk, dat ze in meerdere of mindere mate weerstand bezaten tegen de ziekte.
Uit de foto's la en 1b blijkt het belang van weerstand tegen
bacteriekanker: bomen van een resistente kloon en van een voor
de ziekte gevoelige kloon staan door elkaar geplant. De gevoelige kloon is bedekt met grote tak- en stamkankers (foto 1a).

De detailopname van de kronen laat zien (foto 1b), dat de
resistente kloon op de voorgrond (in dit geval 'Marilandica')
geen enkele aantasting van de ziekte vertoont, terwijl zijn buurman ermee overdekt is!

De selectie op weerstand tegen bacteriekanker werd pas goed
mogelijk toen de Fransman Ridé in 1958 erin slaagde de bacterie, die populierenkanker veroorzaakt, te isoleren en in reincultuur te vermeerderen. Met het slijm van deze bacterieculturen worden nieuwe klonen kunstmatig geïnfecteerd. Gedurende
twee jaar na de infectie wordt de reactie van de nieuwe kloon
bestudeerd. Alleen de klonen met de meeste weerstand komen
tegenwoordig in aanmerking voor uitgifte aan de praktijk, tenminste als zij ook nog voldoen aan een hele serie van andere
voorwaarden (weerstand tegen bladziekten, goede groei en
vorm, voldoende stekbaarheid etc.).

Kunstmatige infectie
Op het Bosbouwproefstation te \flageningen wordt de bacterie
van de populierenkanker Aplanobacter populi kunstmatig gekweekt door de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek.
Van elke kloon, die men wil onderzoeken op zijn weerstand
tegen bacteriekanker, worden zeven à tien eenjarige planten op
tweejarige wortel gekweekt.
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1a Voor

Foto

bacteriehanker ge-

aoelige bomen, zuddl d4rrgetatt íloot
deze ziekte (ulah ten Noord.en aan

Apeldoont, aan het Ápeldoorns hannall

.

Foto

1b

Detailopnant.e uan de kro-

ilen 7,dn ttuee klonen in de beplatting ran foto la: op de uoorgrond

hanÈenesistente'À,Iariland ica' gebeel.

Èanhen,rii, daatraast een geuoelige
kl oon ouerdeÈt net hanherknobbel t.

Aan het einde van het eerste jaar (in de herfst) worden van
elke eenjarige plant twee bladeren van de stam afgetrokken,
een op ongeveer het midden en een op ongeveer 3/a van de
hoogte (gerekend van de voet). De bladmerken worden met
slijm van de bacteriecultuur besmeerd. De reactie van de plant
op deze infectie wordt eersr na één jaar (voorlopig) en voor de
tweede keer na twee jaar (definitief) beoordeeld.
De reactie van de weefsels rondom elke geïnfecteerde plaats
wordt beoordeeld met een cijfer. Deze cijfers worden toegekend
volgens een vaste schaal (zie foto's 2 en 3). Het beste cijfer is
een 1, d.w.z. dat de plant niet reageert op de infectie. Een cijfer
2 wordt gegeven als de plant wel reageert, waarbij echter de
wond na twee jaar weer geheel overgroeid is, zonder dat de
ziekte verder meer te constateren is. Een c1jÍet 3 betekent, dat
de wond na twee jaar nog steeds niet geheel gesloten is. Breidt
de ziekte zich bovendien nog uit (eventueel onder de bast), dan
krijgt hij een waardering 4. Indien de ziekte zich nog sterker
verbreidt worden de cijfers 5 en 6 toegekend. Van elke plant
worden de twee infectieplaatsen elk apart geïnspecteerd en in
een cijfer gewaardeerd. Per-kloon (door zeven à tien planten
vertegenwooÍdigd) worden de 14 à 20 waarnemingen gemiddeld.

Verschillen

in weerstand van divorse

Er bestaan zeer grote verschillen in weerstand tegen de ziekte
bij verschillende soorten. populieren. Daarnaast is er van sommige soorten een duidelijk patroon van samenhang van de
weerstand met de lterkomst,

Van de rootten noemen we de Oostamerikaanse P. deltoides,
waarvan slechts 7 /6 van de getoetste22l klonen resistent bleek.
De \Testamerikaanse balsempopulier (voornamelijk P. trichocarpa) was met 25 7o resistente klonen van de 138 getoetste
klcnen als soort meer resistent dan de vorige. De kroon spant
echter de Europese P. nigra, een uitermate resistente soort: van
196 klonen bleek 92 7o resistent.
Een door het Bosbouwproefstation uitgevoerd onderzoek van 76

herkomttenl) van P. deltoides uit de V.S. (van
1)

in

Massachusetts

in dit geval een groep planten ontstaan
een natuurlijke opstand.

Een herkomst is

De interpretatie van de resultaten der kankertoets voor de

praktijk

I of 2 in de kankertoets worden
beschouwd als resistent tegen bacreriekanker in de praktijk. In

Klonen met een waardering
elke serie klonen, die

in de roetsing

komen, wordr een stan-

daardreeks opgenomen van bekende klonen, waarvan ook de
mate van weerstand of gevoeligheid bekend is. De kloon mer de
meeste weerstand tegen kanker in de toersing is P. nigra 'Italica'
en de kloon mer de hoogste gevoeligheid is de reeds genoemde
'Brabantica'. In gevoeligheid tussen deze beide in staar 'Robusta', wiens reactie de meeste jaren telkens weer met ongeveer 3
wordt gewaardeerd. In de praktijk is 'Robusta' in Nederland

duidelijk resistent daar alleen bij hoge uitzondering wel
populieresoorten en

herkomsten

geoogst

en Minnesota in het noorden ror Louisiana en Mississippi in het
uiterste zuiden) omvarte 14 Amerikaanse staren. Hieruit bleek,
dat in de herkomsten uir de twee genoemde noordelijke staten
geen of slechts een zeer laag percentage resistente planten werd
aangetroffen (0 resp. L.2 %).De genoemde zuidelijkste staten
hadden de hoogste percentages n.l. resp. 27 70 eÍ 29 %. De
tussenliggende staren vormden een continue reeks overgangen
tussen deze twee uitersten.

uit

zaad,

eens

een lichte kankeraantasting bij deze cultivar wordt waargenomen. Veiligheidshalve worden echter nieuwe klonen, wier weerstandsniveau eveneens

mer 3 wordt beoordeeld, niet

zonder

meer als voldoende resistenr voor de praktijk beschouwd. Men
moet niet vergeten, dat de wijze van infecrie - mer een bovendien kunstmatig gekweekte ziekteverwekker - niet geheel overeenkomt met de gang van zaken in de natuur. Men dient dan
ook bij de interpretatie een grote mare van voorzichtigheid in
acht te nemen. Indien echter een nieuwe kloon met kankerweerstand 3 in alle andere opzichten (groei, vorm, weerstand
tegen bladziekten etc.) uitstekend is, wordt hij in een aantal
proefvelden op verschillende plaatsen verder getoetst. Zon na
10-15 jaar blijken, dat deze kloon nergens kanker krijgr, dan
kan men alsnog overwegen of her toelaten van deze kloon rot
de handel voor de praktijk van belang is.

De door het Bosbouwproefstation geteelde en onlangs uitgegeven nieuwe klonen hebben een kankerweerstand 1, of 2. Zij
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Foto 2 Reactie tan een retiJteil!e
kloon op kunstmatige inÍectie (rueerstandnuaardering: 2). De aanuanke-

lijk

ontstane wonl is rz lu,ee jaar
gelteel ouergroeid ntet gezond tueefsel.

3 Reactie aan. een zeer geuoelige kloon op kanstnatige infectie (ueerstandsuaardeing: ó). De
onrstatte u,ond is groter geworden,
bé, onringende u,eeÍsel is ziek; de

Foto

*.'

aanta$ing heeft zicb binnen tuee
'jaar door de gehele $anz aerspreid.

kunnen als volkomen resistent tegen deze ziekte worden beschouwd.'Blom' en'Rap' hebben een kankerweerstand 1,'Heimburger', 'Barn' en 'Donk' een 2. De uit Ámerika afkomstige

D. Doom

/

nieuwe klonen hebben kankerweerstand 1, uitgezonderd 'Rochester', die 4 heeft. Van 'Rochester' is echter de veldweerstand

in de praktijk voldoende

gebleken.

lnsektenaantastingen van populier en wilg in 1972

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 11, Arnhem

Het aantal insektesoorten, dat door een zekere mate van schade
of door hun talrijkheid vermeldenswaard waren, bleek in het
afgelopen seizoen groter dan in tal van voorafgaande iaren.
Voor de populier betrof het dertien soorten, voor de wilg zeven.
Misschien heeft het milde klimaat in de winter 197l-1972
hiertoe bijgedragen. De gegevens zijn evenals bij de vorige jaaroverzichten wederom in hoofdzaak afkomstig van de leden van
onze S7aarnemersorganisatie. Eerst zullen enige insekten van
populier en daarna van wilg worden behandeld; van de laatstgenoemde houtsoort zullen enkele insekten, die op de gecultiveerde wilgen betrekking hebben, nader worden belicht.

Kle ine w int era lind.er (Operophtera brumata L.)

Dit

spanrupsje dat tussen samengesponnen bladeren van allerlei
loofbomen leeft, veroorzaakte kaalvreterij van jonge populierenopstanden op het landgoed Hees
Best en Liempde.

Populier
Satijnalind.er (Leucoma salicis L.)

De populieren werden op diverse plaatsen wederom kaalgevre-

Dit was met name het geval
Reve-Abbertbos in Oostelijk Flevoland, zodat wederom
bestreden werd. De haard bij Scheemda breidde zich in oostelijke richting uit doordat nu ook in Midwolda populieren kwamen kaal te staan. In de Noordoostpolder, waar sedert 1964
geen plaag meer was gesignaleerd, vraten de ruPsen een opstand
in de kavels L17 en 18 bij Bant volledig kaal. In bermbeplantingen kwam kaalvreterij voor bij Leimuiden en bij Nergena
(Bennekom), op beide plaatsen over een afstand van ongeveer
400 m. Matige aantastingen deden zich voor langs de weg van
ten door de rupsen van dit insekt.

in het

Bergen op Zoom naar Goes en wel op de provinciale grens,
voorts bij Kerkwijk, Oosterhout, \(/eert en Vlaardingen. Variërend van matig tot licht waren de aantastingen langs de rijksweg E8 tussen Zoetermeer en Voorburg en in Amsterdam-Oost.

bij Didam, bij

St. Oedenrode

en bij Gorssel. Van matige betekenis waren de aantastingen bij

Foto

1

Spinsels u,aarin de
poppen karukteristiek
aoor de soort.
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Foto 2

Foto

Imago

Aanta$ingsbeeld
op 'Rocltester'.

popilieremineermot.

3

u
ulierenzineern ot (Paraleucoptera sinuella Rtti.)
Deze bladmineerder is tot dusver in Nederland van zeeÍ geringe
betekenis geweest. Sinds de introductie van enkele nieuwe balsemhybriden blijkt dat deze mot zich daarop bij voorkeur en in
snel tempo tot een schadelijk niveau kan ontwikkelen. De rupsjes boren zich, zodra zij uit de eieren komen, in het blad en
vreten het bladmoes in groepen van drie tot tien sruks per blad.
De gevolgen hiervan zijn het ontstaan van min of meer ronde
P op

donkerbruine plekken, of het blad verkleurt

in

ziln geheel. Het

vermeerderingspotentieel wordt nog bevorderd doordat er twee
generaties per jaar (juli en septembet) zijn. Belangrijke aantas-

tingen, vooral op de bladeren aan de onderste helft van de
boom, kwamen voor in 'Rochester', 'Oxford' en 'Androscoggin'
bij Eerbeek, Hunsel, S7eert en Liempde. Aigeiros-hybriden werden niet of zeer weinig aangetast, zelfs niet indien zij tussen de
balsems in stonden. Voor de levenswijze van dit insekt raadplege men het atikel van Van Frankenhuyzen in Populier 5, 3,
1968 p. {042 en foto's 1, 2 en 3.
Groene blad.snuitkeuer (Phyllobius calcaratus F.)

Áigeiros hybriden van twee à drie jaar bij STeert en balsemhybriden van dezelfde leeftijd bij Liempde werden m tig a Ígetast.

ktor (Saperda carcharias L.)
In Oostelijk Flevoland tastte het insekt een vier- tot vijfjarige
populierenopstand aan. Deze aantasting vond vooral aan de
stambasis plaats en zal naar verwachting kunnen verdwijnen
Grote

p op

uliere

bo

zodra de beplanting zich na ongeveer twee jaar zal hebben gesloten. In wegbeplantingen werden plaatselijk vrij veel boorgaten in de stammen van oudere populieren aangetroffen, met
name bij Nergena, bij Duiven en op diverse plaatsen in oostelijk Noord-Brabant en in de Betuwe.

cbimmelluis (Phloeomyzus redelei HRL.)
De in de schorsspleten van de stam van Aigeiros populieren
levende groene luis is doot een wasvlokje omgeven. Komt de
Iuis er in grote aantallen op voor, dan zien deze schorsspleten
er uit alsof ze beschimmeld zijn. Het insekt, dat in 1961 en in
S

1962 plaatselijk massaal op de stammen van voornamelijk 'Regenerata' en 'Marilandica' voorkwam, maar toen geen schade
had veroorzaakt, vertoonde zich in het afgelopen jaar in kleine
maar duidelijk waarneembare aantallen aan acht- tot twaalfjarige populieren opnieuw, namelijk bij Best, \íeert, Hoogeloon, Engelen en Nieuw-Schoonebeek (Dr.). Meer informatie
over deze schimmelluis verschaft het artikel van Doom en Hille
Ris Lambers in het Ned. Bosb. Tijdschr 34, 1962, p.202-208.
Horzelulind.er (Sesia apiformis Cl.)
De rupsen van deze wespvlinder leven tussen bast en hout in
het bovenste deel van de wortels. Een enkele maal komen ze zo
talrijk erop voor dat het cambiumweefsel vernield en de wortel
geringd wordt. In 1969 was dit het geval in een tij oude populieren langs het Merwedekanaal te Utrecht; thans deed zich
eenzelfde aantasting voor in een straatbeplanting te Ámsterdam.
P op

uliere glasalinàer (Sciapteron tabaniformis Rott.)

In Oostelijk Flevoland

veroorzaakten de rupsen aan de populieren in de kwekerij zowel als in jonge beplantingen plaatselijk
schade. Men kan de populatie door het treffen van een drietal
bosbouwkundige maatregelen rot een laag niveau rerugbrengen,
namelijk
1 in de kwekerij de stammetjes in de tweede helft van juli
bespuiten met Diprerex,
2 in de aanplant het snoeien van het jonge plantsoen de eerste

vier of vijf jaten achterwege re laren, en

3

de snoei daarna

bij voorkeur in

augustus

uit

te voeren.

IViIs
Blauwe uilgebaan (Phyllodecta vulgatissima L.)

Het seizoen 1972 weÀ gekenmerkt door een algemeen en in
grote aantallen optreden van de bladkevers (-hanen). Men denke
in dit verband bijvoorbeeld aan de activiteit van de heidekever!
Aan deze massale vermeerdering nam de blauwe wilgehaan
plaatselijk ook deel. Merkwaardig is het dat de op jonge populieren veelvuldig aangeuoffen bronzen wilgehaan (Phyllodecta
vitellinae L.) deze algemene tendens klaarblijkelijk niet volgde.
De blauwe wilgehaan nu, z€er gewoon op alledei wilgesoorten

9

en op ffilpopulier, veroorzaakte nagenoeg volledige kaalvreterii
aan Salix alba re Hoogezand, aan treurwilg te De Bilt en in
grienden plaatselijk in Oostelijk Flevoland.
tY/ i I g

es

n u i t k eu

e

r

(Cry ptor rhynchus lapathi L. )

Van matige betekenis waren de aantastingen door dit insekt aan

Salix alba in Hoogezand en plaatselijk in Oostelijk Flevoland.
Ofschoon in juni bij Liempde de kever moeiteloos op de wilgen
kon worden gevonden, werd geen schade van enige betekenis

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plaslic boommanchetten - Hang- en steêketiketten - Labels
Tonklnstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachines

Pulverisateurs - JllÍypotB - JiÍÍy-Seven - Plasticpolten' Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten ' Kruiwagens
Kaskitten en verÍwaren - Beslrildlngsmiddelen ' enz' ênz'
Vraagt onze uitvoerigê priiscourant

waafSenomen.

Drontedarislalr (Tuberolachnus salignus Gm.)
Deze bladluissoort, die vaak en ten onrechte ,,bloedluis" wordt
genoemd, kwam massaal in Vlaardingen op de twijgen van
jonge wilgen voor.

H. Detz en H. A. van
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/

BRINKLAAN 2.10
De

-

.

BUSSUM

TELEFOON 02í59.45068

speciaalzaak voor tuinbouwartikelen

Het enten van de grauwe abeel (P. canescens)

Consulentschap voor de Tuinbouw, Tilburg

/

Boomkwekerii Udenhoul

De meeste zwarte populierensoorten zijn gemakkelijk te vermeerderen door middel van winterstek. Er is echter een groep
populieren die door middel van winterstekken niet is te vermeerderen en die in de praktijk vooral middels enten wordt
veÍmeerderd, namelijk de grauwe abelen.

Dir

A. MAURITZ & ZJ{. J{.V.

enten wordt tijdens de rustperiode uitgevoerd en wel als

,,enten uit de hand" of ,,handveredelen". Hierbij wordt de ent
van de betreffende kloon gezet op vooraf gerooide onderstammen, dus niet op vaststaande onderstammen. Een algemeen gebruikre onderstam is eenjarig beworteld stek van Populus alba

'Nivea'.
Vil de vergroeiing succesvol verlopen, dan verdient het aanbeveling om onderstammen te gebruiken, die niet al te sterk
zijn gegroeid, dus niet op al te zware grond en met niet te veel
kunstmest opgekweekt. Deze onderstammeo dienen in het najaar te worden gerooid.
Het is aan te bevelen onderstammen direkt op diameter te sorteren, de wortels iets in te snoeien, en daarna te kuilen. De
meest gebruikelijke dikte van de onderstam is 8-12 mm doorsnede. De gekuilde onderstammen moeten met ruigte worden
afgedekt, zodat men tijdens vorstperioden altijd kan werken.
Entmethoden
Verschillende manieren van enten worden toegePast.
Copuleren

Indien onderstam en enthout ongeveer even dik zijn wordt het
copuleren toegepast. Hierbij worden de onderstam en de ent
schuin door het merg gesneden, zodat beide delen op elkaar
passen.

Achter een li.p zetten, of lilJJer? zerten
Bij deze methode is het onbelangrijk of de onderstam dikker is
dan de ent. De onderstam wordt aan één kant dun ingesneden.
Het ondereinde van de ent wordt aan twee kanten dun aangesneden en achter de bast van de onderstam geschoven. Hierdoor is vergroeiing aan twee zijden mogelijk. Deze methode is
vooral bij het enten van Populus caÍlescens aan te bevelen, omdat de onderstam (Populus alba) vaak van binnen bruin verkleurd is. ITanneer deze entmethode wordt toegepast wordt
alleen de bast aangesneden en blijft het bruine binnenste deel
van het hout onberoerd.

Drieltoeksenten

Dit wordt bij het

enten uit de hand weinig toegePast omdat de
onderstam tijdens het enten te weinig houvast biedt. Doch bij
-Wat vergroeien beenige oefening is de methode wel te leren.
treft geeft deze methode de gunstigste resultaten. Immers hierbii
wordt het cambium langs twee kanten aangesneden en komt de
ent recht op de onderstam te staan. Bij deze methode moet de
onderstam dikker dan de ent zijn.

Enlen met d'e machine
Bulgarije een entmachine ge-

importeerd

die aldaar

op

grote schaal wordt toegepast
voor het enten van druiven.

De prijs is thans I 3.000.
(Naar veduid zal binnenkort een nieuw type op de
markt komen.) De machine
wordt electrisch aangedreven.
Verschillende maten messen
worden geleverd om bij uiteenlopende dikten van ent
en onderstam te kunnen ent.
-'..,' .'-\,
ten. llet aansnijden door de- 1'_:
ze machine geschiedt geheel
., .t.:j
anders dan bij de gebruikelijke methode van enten uit de hand. De machine Ponst een
omegavormig gedeelte uit de onderstam. De ent wordt zodanig
gesneden, dat beide delen in elkaar passen. De machine snijdt
ent en onderstam apart aan en verbindt daarna beide delen tot
één geheel. Bij het enten met deze machine is het een vereiste,
dat ent en onderstam even dik zijn. Daarop moet vooraf schetp
worden gesorteerd.

Vergelijking der entsystemen
Op de Boomteeltproeftuin te Hotst is in het voorjaar van 1972
een uitgebreide proef opgezet met een aantal soorten laanbomen
en heesters. In deze proef werden de resultaten van enten mef

de entmachine vergeleken met die van ,,enten
resultaten met grauwe abeel waren als volgt:

Van Populus

canescens

uit de hand". De

'Limbricht' werden 50 enten met

machine en 50 met de hand geënt. Slaging en groei waren:

de
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in de praktijk waarschijnlijk nier zo lichr overgaan toc aanschaffing van deze machine. Voorlopig zal met de hand enten wel de
meest gebruikelijke methode blijven.

Behandeling na het enten

Na

l.ret enten wordt de enr op de onderstam met raffia of ongetaand entkatoen vastgebonden. Daarna wordt de entplaats met
warme enrwas afgedekt om uirdrogen re voorkomen. Er moet
op worden geler, dat ook de rop van de ent mer was wordt bedekt, omdat anders het bovenste oog niet uitloopt.
Betuaren. aan tJe entett

De enten kunnen bij open weer in een bak word,en gekuild. Bij
het invallen van de winter wordt de bak mer eenruirers en
eventueel mer riermatten afgedekt. Tijdens een vorstperiode
kunnen de enren in vochtig turfmolm in de loods worden ge-

kuild. De planren worden hierna mer plastic folie afgedekt.
De laatste jaren worden op verschillende bedrijven de enten in

bij een remperaruur van f 1o C.
voorzorg worden de planten mer TMTD tegen schimmel

een koeihuis bewaard

Uit

bestoven.

De onderstam

Het zou interessant zijn om eens proeven te nemen m€t een
andere onderstam voor onze Populus canescens. De tot nu toe

gebruikte onderstam (Populus alba 'Nivea') sterft namelijk erg
vlug af. Als de boom, b.v. om scheefwaaien te voorkomen, war

dieper geplanr moer worden, blijkt de enr al snel eigen wortels
te gaaÍ vormen, omdat de onderstam deze behandeling slechr
verdraagt. Een groot nadeel hierbij is de wortelopslag ài. durt
soms wordt gevormd. Vooral in gazons en bermstroken kan dit
problemen opleveren. Her zou daarom zeer wenselijk zijn een
andere onderstam te vinden, die een dergelijke behandeling (het
diep planten) beter doorsraat.

Het macbinaal enten.

methode van
enten

machine
hand

aantal enten

aanslagpefcentage

gemaakt

aangeslagen

50
50

4t

82

43

86

gemiddelde
scheutlengte

(m)
.86
.94

Entpre$atie

Stekken onder waternevel
De laatste jaren wordt ook wel een andere merhode gevolgd om
grauwe abeel te vermeerderen, n.l. door stekken onder waternevel 1). Toc op heden zijn de slagingspercenrages goed, maar
de groei laat de eerste jaren nog re wensen over, zodar deze
vermeerderingsmerhode geen besparing opleverr tegenover de
traditionele manier van vermeerderen.

Het aantal enten dat in een bepaaid tijdsbestek gemaakt kan
worden is afhankelijk van de entmethode en de vaardigheid van
de enter. Her enten achter een lip vergt iets meer tijd dan her
copuleren. De uurprestatie ligt dan (bij voldoende vaardigheid)
op 60 resp. 75 enten. Bij het enten mer de machine ligt de
prestatie op 225 per uur, dus driemaal zo hoog.
Betekenil aoor

d.e

plakrijk

De slagingspercentages van beide wijzen van enten (machinaal
en met de hand) waren bij de proef nauwelijks verschillend.
De lengtegroei van de scheut was iets geringer bij het machinaal geënte materiaal. Het verschil is echter van ondergeschikre
betekenis. Een voor de praktijk belangrijker verschil is, dat men
bij het enten met de machine er voor dient te zorgen, dat onderstammen en enten worden gebruikc die voor het op elkaar passen gesorteerd zijn. Zo&a men overgaat naar het gebruik van
enthout en onderstammen van een andere maat moeten de messen verwisseld worden.
Resumerend is de conclusie gerechtvaardigd, dat deze machine
voor het enten van grauwe abeel wel bruikbaar is. De voorlopige resultaten mer het machinaal enten van andere boomsooÍteo zijn echter nog niet erg bevredigend. Daarom zal men

t) Zie

ook ,,Populier" november 1968.

Foto's: Consulentschap voor de Tuinbouw, Tilburg.
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Het inkorten van plantsoen bij de aanleg van populierebeplantingen (voorlopige resultaten)

Onder bepaalde omstandigheden blijkt de groei van populieren
in de eerste jaren na aanleg veel te wensen over te laten, vooral
bij balsempopulieren en balsemhybriden. Een goede jeugdgroei
van deze rassen treedt meestal alleen op de lichrere zandgronden
op en vooral op die, welke vóór de aanleg van beplantingen als
bouwland werden geëxploiteerd. Op zwaardere en narre gronden
is de groei in de eerste jaren vaak onbevredigend; na twee of
drie jaar groeien de populieren ook op deze gronden echter
goed.

De moeilijkheden in de eerste jaren zijn meestal geen kwestie
van onvoldoende kwaliteit van het plantsoen, van verkeerde
rassenkeuze of van een ongeschikte goeiplaats. I/el valt herhaaldelijk op, dar bij planten die door een of andere oorzaak
hun top misten en waar een zijknop de hoofdscheut ontwikkelde, de groei na aanleg van de beplanring veel beter is. Dir kan
worden teruggevoerd op een gunstiger verhouding russen her
boven- en her ondergrondse deel van de plant. Een dergelijke
betere verhouding zal dan van meer belang zijn naarmate de
ornstandigheden ongunsrig zijn voor een snelle wortelontwikkeling na het planren.
Reeds bij vroegere onderzoekingen 1), welke werden uitgevoerd
aan langstekken (onbewortelde eenjarige scheuren, gebruikt als
plantsoen) bleek dar de groei van ,,geropre" langstekken beter
was dan die van ,,ongeropre". Het inkorten van het plantsoen
had dus een gunstige invloed op de jeugdgroei van deze planten.

De Stichting Industrie-Hout besloot dit probleem nader in

on-

derzoek re nemen in een aantal van door haar gesubsidieerde
beplantingen. Dit geheel op de praktijk gerichte onderzoek is
tn I97I begonnen in beplantingen te N7een en Garrelsvreer en
in 1972 uitgebreid met onderzoek in beplantingen re Tienhoven, Maastricht en Rottum.
In deze beplantingen werd een aantal eenjatige bomen direkt
na de aanleg van de beplanting, dus voor her uitlopen, tot
enkele centimeters boven een goed ontwikkelde zijknop ingekort. Boven deze zijknop moer een gedeelte van het srammerje,
ongeveer 3 à 4 cm, blijven zitten om re voorkomen dat de
zijknop beschadigd wordt door indrogen van de scheut als gevolg van bijzondere weersomstandigheden.
Hierna wordt een beschrijving gegeven van de verschillende
beplantingen mer de resultaten van her inkorten. Voor alle beplantingen geldt dat in het jaar van aanleg de boom met 100

gram eri in het tweede jaar met 200 gram kalkammonsalpeter
per boom bemest werd. In beide iaren is onkruidbestrijding op
de plantspiegels met Gramoxone uitgevoerd op basis van 5 liter
per ha.

Weert

(Limburg)

uit 40 à 50 cm sterk
leemhoudend zand op matig fijn zand. De humeuze bovengrond
is ca. 25 cm dik. Het permanente grondwater bevindt zich op

Voormalig weiland. Het profiel bestaat

90 cm

diepte.

Met 'Geneva', 'Oxford' en 'Rochester' is per ras één vak van
20 bomen ingeplant. De bomen zijn in de rij afwisselend wel en
niet ingekort. Met 'Robusta' zijn zes vakken van achr bomen
ingeplanq waarvan in drie vakken de bomen zijn ingekort. Het
inkorten gebeurde op een hoogte van ca. 1 m.

De meetresultaten zijn vermeld in tabel 1. In deze tabel is voor
het ingekorte plantsoen het percentage planten met dubbele
toppen vermeld; desrijds werden dergelijke bepalingen niet bij
het niet-ingekorte plantsoen uitgevoerd.

1) H. Á. van der Meiden en J. L. F. Overbeek: Mogelij kheden in de
keus van populiereplantsoen (Ned. Bosbouw Tij dschrift, 32e jaargang
G960) m. 5/6).

Tabel

1

lnuloed. aan heí inhorten

tan plantoen.

V/eert.

behandeling hoogte (cm) eind hoogtegroei

fas

1970

Geneva

Oxford

I97I 1972 l97l

1972 totaal toppen

2t8

5t

t12

164

24t

9

81

r66

259
260

62

93

186

11

74

94

r47

242

Niet inkorten 205

2t4

27j

t3

9t

9

59

91

Inkorten

104

Niet inkorten r7t

Rochester Inkorten

Robusta Inkorten

7o dabbele

t46

Inkorten

Niet inkorten 15'

(cm)

100

162

24t

62

Niet inkorten Lt3

79

18t

266

)2

81

167

70

90

rt,
I5
t48
68
t41

IIJ

60
67
25

De hoogtegroei van de ingekorte balsemhybriden is in de eerste
twee iaar duidelijk beter dan van de niet ingekorte. Bij de 'Robusta'heefr het inkorten alleen invloed op de groei in het eerste
jaay rn het tweede jaar is de groei van zowel ingekort als nier
ingekort plantsoen gelijk. Bij 'Rochesrer' en 'Robusta' is na twee
jaar de hoogte van de ingekorte planren nog kleiner dan die
van de niet ingekorte planren, bij de andere rassen is de hoogte
nagenoeg gelijk.

Garrelsweer (Groningen)
Voormalig bouwland, in 1970 ingezaaid mer gras. Vrij zware
zeeklei (ca. 50 /6 afslibbaar). De humeuze bovengrond is ca.
30 cm dik. Het permanente grondwater bevindr zich dieper dan
L20 cm.

Van 'Oxford' en 'Ándroscoggin' zijn per ras 12 bomen tot

ca.

60 7o van de hoogte ingekort.

De meetresukaten zijn vermeld in tabel 2; helaas is alleen bij
het ingekorte plantsoen het percentage planren met dubbele
toPpen oPgenomen.
Tabel
ras

2

Inuloed aan bet inkorten uan plantsoen. Ganelsweer.

behandeling hoogte (cm) eind hoogegroei
1970

Oxford Inkorten

117

Niet inkorten 221
Andros- Inkorten 10t
coggin Niet inkorten 199

(cm)

96 dubbele

l97I 1972

1971 1972 totaal toppen

r79

214

62

7t

8

r1

r)7
2l

,:

242

2t6

57

94

1t1

217

11

v

))(:t
162

2I0

4/

t8

De hoogte van de ingekorte 'Ándroscoggin' is na twee jaar gelijk aan die van de nier ingekorte planten. Bij de 'Oxford' is na
twee jaar de hoogte van de ingekorte planren grorer; de lengtegroei van de niet ingekorte planten was zowel in het eerste als
in het tweede jaar slecht.

Maastricht (Limburg)
Voormalige boomgaard; deze is eind 1970 gerooid. De onderbegroeiing bestaar voornamelijk uit gras.
Het profiel bestaat uit lichte rivierklei, die op ca. 1 m diepte
overgaar in zandige klei. Het permanenre grondwater bevindr
zich dieper dan 120 cm.
Het inkorten van de planren is zowel bij 'Oxford' als bij 'Robusta' uitgevoerd; van de 'Oxford' zijn zowel lange en zware
planten als korte en lichtere planten gebruikt. Met zwaar plantsoen zijn twee vakken van rien bomen ingeplant waarvan in
één vak de bomen tot ca. 50 7a van de hoogte zijn ingekort.

Met het lichtere plantsoen van de 'Oxford' en mer 'Robusta'
zijn zes vakken ingeplant; per ras zijn in rwee vakken de bomen
niet ingekorq in twee vakken tot 50 7o en in rwee vakken rot
70 7o van de hoogte. Elke behandeling omvat bij de 'Oxford'
18 bomen en

bij de 'Robusta' 17 bomen.

t2
De meetresularcn zijfi vermeld in tabel 3; in deze tabel is ook
her percentage planten met dubbele toPPen vermeld.
Tabel

3

Inuloed.

tan hel inkorren ldn

behandeling

fas

Oxford 1) Inkorten tot 50 7o
Inkorten tot 70 7o
Niet inkorten
Oxford 2) Inkorten tot 50 /o
Niet inkorten

Robusta Inkorten tot )0 /o
7o

Inkorten tot 70

Niet inkorten

r)

2)

Pld.ntroen. Maastricbt.

hoogte (cm) eind

hoogte-

%o

r97l

in 1972

toppen

1972

dub-

groei (cm) bele

10
80

2t7

r47

11

2tg

r39

22

r33

218

I5

l7

111

271

160

212

258

46

30
20

52

166

rt4

12

74
99

180
150

106

24
30

51

licht plantsoen
zwaar plantsoen

Tienhoven (Utrecht)
Voormalig weiland. Het profiel bestaat uit 1 m veen op zand.
In de bovengrond is het veen met weinig zand vermengd. Het
permanente grondwater bevindt zich op ca. 60 cm diepte. In
het perceel komt een zeer sterke kwel voor.
Mei'Geneva' en 'Oxford' zijn per ras vier vakken van zes bomen ingeplant, in twee vakken Per ras zijn de bomen tot 60 7o
van de hoogte ingekort. Met 'Robusta' ziin zes vakken van
twaalf bomen ingeplant, waaÍaafi in drie vakken de bomen op
dezelfde wljze zijn ingekot.
De ingekorte populieren hadden vrij kort na de aanleg reeds
een betere bladbezetting en grotere bladeren. De meetresultaten
zijn vermeld in tabel 4; in deze tabel is ook het Percentage
planten met dubbele toppen vermeld.
Tabel

Inaloed oan hel inh.orren o*fi pl*nrsoen. Tienboaen.

4

behandeling

ras

Inkorten

Geneva

Oxford
Robusta

Rottum

hoogte (cm) eind

hoogte-

7o dub-

r97r

1972

in 7972

toppen

r03

175
182
203

72

50

196

r6

Niet inkorten

rtJ

Inkorten
Niet inkorten
Inkorten
Niet inkotten

110
180

r7r

I97I

Tabel

5

fas

Oxford

Niet inkorten

77

Rottum

Vo

lo

7o

)20

Oxford
Oxfotd

580

À4aastricht

73

60

À,Íaastricht

Robusta

t24

108

De relatieve groeiverbetering is dus groter indien de planten
tor.50 7o van de hoogte zijn ingekort.
De groeiverbetering door het inkorten heeft in de nu twee iaar
oude beplantingen er niet toe geleid dat de ingekorte planten
hoger zljn dan de niet ingekorte planten, het omgekeerde komt
namelijk ook voor, maar daarbij moet wel worden bedacht dat
in elk geval bij de balsempopulieren en -hybriden nog niet bekend is hoe de hoogtegroei in het derde jaar zaI verlopen. In
feite is het hoogteverlies, dat het gevolg is van het inkorten, bij

o.a. te zien aan de veel betere

hoogtegroei

111

34

142

5o

5

(cm) in
r972

r)7

inkonen tot

42

1972

r3)

ras

83

hoogte (cm) eind

11,2

beplanting

resp.

44

Inaloed. aan be, inkorten adn pldnrroen. Rottilm.

Inkotten tot 50 7o
Inkorten tot 70 7o

6 De procent*ele groeiuerbeteÈng na inhorten tot 50,
un d'e boogle t.o.a. het n;et ingeAorte plantsoen.

van de ingekorte planten. Daarbij heeft men bereikt dat deze,
vooral in het eerste jaar na aanleg een betere konditie hadden,

ingezaaid met gras. De bouwvoor

197r

70 7o

t6

uit 30 cm

behandeling

Tabel

deze rassen al na twee jaar gecompenseerd door de betere groei

humusarme, lichte klei op zwate zavel, de
ondergrond op ca. 1 m diepte bestaat uit lichte klei. Het permanente grondwater bevindt zich op ca. I30 cm diepte.
Met 'Oxford' zijn zes vakken van zes bomen ingeplant; in twee
vakken zijn de bomen niet, in rwee vakken tot 50 %o ei in
twee vakken totl0 /o van de hoogte ingekort.
De meetresultaten zijn vermeld in tabel 5.

bestaat

vermeld.

8

(Groningen)

Voormalig bouwland, in

1 Uit de in tabel I t/m 5 vermelde resultaten blijkt dat door
het inkorten van het plantsoen een aanzienliike groeiverbetering
kan worden veÍkregen. Deze is in het eerste jaar btj de 'Oxford',
'Geneva', 'Rochester' en 'Androscoggin' in het algemeen relatief
groter dan bij 'Robusta'.
In het tweede jaar is deze groeiverbetering bij de eerstgenoemde
vier rassen nog steeds opmerkelijk.
Bij de 'Robusta' te \7eert, de enige beplanting waarvan de groei
van dit ras ook voor het tweede jaar bekend is, is de groei van
ingekort en niet ingekort plantsoen dan geliik.
De groeiverbetering door het inkorten is geringer indien de
groei van de niet ingekorte planten in het eerste jaar goed is,
zoals in de beplanting te Maastricht bij de lichtere 'Oxford'.
Ook de hoogte waarop de planten zijn ingekort is van invloed
op de mate van groeiverbetering in het eerste jaar. ln tabel 6
is de procentuele groeiverbetering door het inkorten resP. tot
50 en 70 7o van de hoogte t.o.v. het niet ingekorte plantsoen

25

)o
9)

t7)

90

r27

groei (cm) bele

Voorlopige conclusies

2l

5

\Taarschijnlijk is door de late aanleg van de beplanting, gevolg
van de zeer na$e terreingesteldheid, bij veel niet ingekorte planten de topscheut iets ingestorven. Nagenoeg alle planten, zowel
ingekort als niet ingekort, hadden dubbele topPen gevormd.

2

bladontwikkeling.

Door het inkorten worden bij veel planten dubbele toPpen
gevormd. Bij de niet ingekorte planten komt dit echter ook
voor, nl. als de eindknop beschadigd oÍ afgestorven is.
Door het te beperkte cijfermateriaal valt niet te zeggen of bepaalde rassen meer dubbele toppen vormen. \Taarschijnlijk zal
dit bij het niet ingekorte plantsoen mede bepaald worden door
de plantsoenkwaliteit, het tijdstip van planten en door aantasting van insecten, zoals b.v. door de populiereknoprups (Gypsonoma oppressana).

3 Het inkorten van het plantsoen moet bii voorkeur niet lager
dan op 1 m hoogte gebeuren; de kans dat de jonge scheuten en
bladeren ten gevolge van chemische bestrijding van de vegetatie
op de plantspiegels worden beschadigd is dan vrij groot. Het
gebruik van een spuitkap verdient zeker aanbeveling.
Indien geen onkruidbestrijding wordt uitgevoerd is de

kans

groot dat de ingekorte planten door de vegetatie worden overgroeid en de jonge scheuten hierin verstikken (b.v. door brandnetels

4

of distels).

Het inkorten van het plantsoen is bij de proeven na de aanleg van de beplanting uitgevoerd. Bij deze methode kunnen
ca.200-250 planten per uur worden ingekort. Door de planten
direkt na de aanvoer op het terrein in te korten kan een tijdbesparing van ca. 50 7o worden verkregen.
5 Het onderzoek zal worden voortgezet en uitgebreid.

r3
G. J. Davidse

/

Het planten van populieren zonder wortel

1)

Gemeentewerken Vlaardingen

In 1968 moesren 39 'Robusta'-populieren in verband mer wegverbreding worden verwijderd.
Deze bomen waren in 1953 geplant in de maat L2-I4 en hadden na vijftien jaar een doorsnede van ca. 28 cm (maat 80-90).
De meeste van deze bomen konden worden herplant op een
vanaf de verharde weg bereikbare plaats, zodat verplanren mer
kluit mogeiijk was.
Drie bomen waren geprojecteerd op een voor €en kraanwagen
moeilijk bereikbare plaats. Als experiment zijn

deze bomen bo-

ven de wortelhals afgezaagd en zonder wortel herplanr. Her
eerste jaat vormden de bomen met kluit meer blad dan die,
welke zonder wortel waren verplanr. Alle bomen bleven in
leven. Het tweede jazr was er nauwelijks verschil merkbaar.
Thans staan deze bomen drie jaar en er is geen verschil meer te
zien. Foto 1 toont een van de zonder wortel geplante populieren. Aangezien het siechrs enkele bomen betrof en er bovendien
tijdens droogteperioden water werd gegeven, kon nog nier met
zekerheid worden gezegd dat dit experiment ook onder minder

1)

Overgenomen uit: Ned. Bosb. Tijdschr. 4J

Foto

1 Poptlrs

(zonder tuotel).

(12),1971 (265-261).

eurantericata 'Robuta', drie jaar

nt het tterplanten
Foto

2

De popilieren. uerden m,et bebilp

utt

een bydrailische graaf-

rnachine gelost.

gunstige omstandigl.reden zou slagen.
In maart 1971 werden door een aannemer 75 populieren (Populus nigra 'Vereecken'), eveneens met een stamomvang van
80-90 cm, aangeboden. De bomen waren goed gezond en enkele malen gesnoeid.
Om de kosten van transpon en planten zo l^ag mogelijk te houden werd besloten alle 75 exemplaren zonder womels te planten
op tien standplaatsen in de gemeente Vlaardingen. Hierbij waFoto

3 Het planten.

t4
ren enkele saneringsgebieden met veel puin in de grond. Om
go:d te kunnen beoordelen of met weinig moeite Srote Populieren verplant konden worden werd tevens besloten het water
geven in droge perioden achterwege te laten.

Tien tot twaalf bomen per keer werden met een trailer
voerd.
staan.

aange-

Bij grotere aantallen zou vermoedelijk takbreuk zijn ontMet kluit zouden maximaal vier bomen tegeiijk kunnen

worden getransporteerd.
Op her werk werden de bomen met behulp van een hydraulische graafmachine (J.C.B. 350 lu.) gelost (foto 2).
Door middel van een plantboor met verlengstuk (totale lengte
2 m, doorsnede 30 cm) werden gaten in de grond geboord tot
ca. 1,50 m diep. De boor werd door de graafmachine uit het
gat getild. Door de geringe doorsnede van het plantgat en de

reiatief lichte graafmachine werd de grasmat nauwelijks

be-

schadigd.

Iets onder het midden van de boom werd een iute lap gebonden
en mer behulp van een stÍop en een ijzeren staaf werd de boom
door de graafmachine vervoerd en in het plantgat gezet. Daarbii
waren twee man aanwezig voor het richten van de boom en een
man om de restruimte in het plantgat op te vullen met zancl
(foto 3). De opzichter, die op de foto de ophanging conroleert,
hielp alleen om de eerste moeilijkheden te overwinnen.
In de bovenste 50 cm van het plantgat is enige humeuze grond
aangebracht om uitdroging te voorkomen en de beworteling te
bevorderen; per 20 bomen was dit ca. 1 m3 grond. Na het planten werden de takken redelijk uitgedund. De snoeiwonden op
de stammen zijn afgedekt met lakbalsem.
Alle 15 populieren waren in de zomer van l97l tot in de top
bezet met blad. De hoeveelheid en de grootte van het gevormde
blad is in het algemeen afhankeliik van de mate van beschutting
van de standplaats.

Foto

5

Geplant zonder wortel

in maaft 1971. Opname in

atgtslas

197 1.

gebleven. Mede door de schrale junimaand was het gevormde

blad klein.

In

fijn vertakt en hadden ze een lengte van 60 tot 80 cm.
Op dat moment was het effect al gelijk als wanneer bij het ver-

augustus was een duidelijke toeneming van de hoeveelheid
en de grootte van het blad te constateren.
De toestand van de bomen in augustus is zichtbaar op foto 5.
Gelet op de eerder opgedane ervaringen, kan gesteld worden
dat alle 75 bomen zich verder goed zullen ontwikkelen.
Ondanks het feit dat de beueffende bomen op tien plaatsen zijn
geplant, variërend van een tot veertien bomen per obiect, werden per werkdag van 81lz uur gemiddeld tien bomen geplant

planten een kluit van ca. 1,50 m doorsnede aan de bomen was

door een ploeg van twee tuinlieden en een grondwerker met

Foto 4 toont het beeld direct na het planten (maart 1971) oP
een van de plaatsen

in de saneringsgebieden.

Na twee maanden waren wortels aanwezig van 20 à 30 cm
lengte. Na drie maanden waren de wortels gedeeltelijk verhout,

Folo

4

Direct na het planten in een saneingtu,ijh.

een hydraulische graafmachine (J.C.B. 350 ltr.).
Bij het huidige prijspeil komt dit neer op ca.

f 50,- per boom.

Na het planten is per 20 bomen ca. 1 ms humeuze grond aangebracht, zijn de bomen gesnoeid en de wonden afgedekt. De
kosten van materiaal, transport en extra arbeid bedroegen
I I5,- per boom.

Het totaalbedng yaí

f 65,-

ca.

per boom is gunstig beïnvloed

doordat de bomen van een object dicht bij de plaats van bestemming met een railer konden worden aangevoerd, doch ongunstig door de verspreide ligging van de objecten en de grote
hoeveelheden puin, welke in de grond werden aangetroffen.
De ervaringen opgedaan bij het verplanten van bomen met
kluit hebben geleerd dat voor bomen van vergelijkbare zwaarte,
afhankelijk van de bereikbaarheid en het aanral f 300,- tot
f 400,- per stuk gerekend moet worden.
Populieren die verdwijnen moeten bij verbreding van verkeerswegen oÍ bij dunningen kunnen dus met geringe kosten elders
worden herplant. Hierbij is het wel essentieel dat men alleen
gezonde bomen met een vitale kroon gebruikt. Door de stammen diep te zetten, komen ze voldoende vast te staan, terwijl
tevens een goede vochwoorziening wordt bereikt.
Vooral in steden met saneringsgebieden is de beschreven werkwijze zinvol, omdat het planten van jonge bomen pas resultaat
oplevert wanneer de wijk gesloopt wordt. Bovendien stelt de
populier als pionierhoutsoort betrekkelijk lage eisen aan de bodem, zodat op de zandige en met puin verontreinigde gronden

L5

van saneringswijken roch een redelijk resultaar verwacht kan
worden.

die ook op deze wijze populieren geplanr hebben, hun ervarinin het kort samen te vatten en deze te sturen naar de
redactie van her tijdschrift. In een volgend nummer willen wij

gen

Noot aan d.e redaclie
Naar aanleiding van

dit artikel

dan op deze ervaringen terugkomen.
verzoekt de redactie degenen,

INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(xur)

Blijkbaar is het begrip ,,snelgroeiend" zo zeet verweven mer de
produktiviteitsgedachte, dat men in ons land maar weinig beplantingen van snelgroeiende loofhoursooÍten laat staan tot op
hoge leeftijd. Met moeite kan men erin slagen om een aantal
solitairen van ca. 100 jaar van populier, wilg of els te vinden

in

stadsparken of op iandgoedËren, vrijwellergeefs zal men
echter zoeken naar bossen of laanbeplantingen van die soorten
op deze leeftijd. Terwijl toch juist de solitairen aanronen dar
snelgroeiende loofhoutsoorten onder gunsrige omstandigheden
met een eeuw bepaald nog nier uitgeleefd behoeven te zijn (zie
ook ,,Dikke populieren", Populier 7/4, dec. i970). Het zou uit
recreatief en landschappelijk oogpunt zeker de moeire lonen om
een gering deel van onze populieren en wilgen de normaal geldende omloop een tijd te laren overleven, indien de omsrandigheden dit toelaten.
Een voorbeeld van wat men op die manier kan bereiken is te
vinden in het Kralingse Bos bij Rotterdam, waar eeÍl nu ,,pas"

bijna 5}-jarige populierenlaan al het karakter heeft dat men
gaaÍne toeschrijft aan eeuwenoude beuken-

of eikenlanen:

zo

,,een

imposante koepel met zuilen van bomen". Nuchterder gesproken: een simpele populierenlaan heeft in nog geen halve eeuw
zoveel voorsprong op de minder snel groeiende beplantingen
van andere houtsoorten daaromheen gekregen, dat ze uit verschillende generaries lijken te stammen. Vermoedelijk zaI dtt
verschil bij de aanleg niet bedoeld zijn geweest, het resultaat is
er echter niet minder om en men zou de zware populieren nu
niet meer willen missen.
De laan werd in L928 aan beide zijden beplant met vierjarig
plantsoen. Eén deel (nu nog 20 bomen) bestaat uir 'Marilandica'

populieren, een ander deel (nu nog 38 bomen) uir Heidemij
populieren. Verspreid in her aangrenzende bos staat nog een
aantal waarschijnlijk even oude Serotina populieren. De plantafstand in de rijen ter weerszijden van de laan is 10 merer, de
afstand tussen de twee rijen (: breedte van de laan) is 8 meter. Opmerkelijk is dat volgens de schaarse archiefgegevens oorspronkelijk tussen de populieren in de rij esdoorns moeren
hebben gestaan, alternerend met de populieren. Een soort mislukt,,wijker-blijver-systeem" dus, waarbij de bedoelde,,blijvers"
het vermoedelijk snel hebben afgelegd regen de al spoedig overheersende ,,wijkers". Een situatie die men overigens vaker tegenkcmt bij mengingen van andere boomsoorten met populier in
bosverband, in parken of lanen.
De bomen zijn btj de aanleg van het Kralingse Bos geplanc op
een ,,kunstmatige" grond, n.l. een laag baggerspecie (klei) van
ootspronkelijkT,5 m, na inklinken 5 m dikte. Bij recente proefnemingen van de rVerkgroep Bos in Stedelijke Gebieden met
nieuwe populieren beplantingen op soortgelijke baggerdepots is
opnieuw gebleken dat de populier één van de meesr belovende
kloon

leef-

tijd
P.'Heidemij'
P.'Marilandica
P.'Serotina'

48 t.
48 j.
48 j.

'A,[arilandica' (linhs) en 'Heiden.ij' (rechts) op 4]-.jarige Ieet'tijd

Kralingse

Bot.

Foto:

boomsoorten onder zulke omstandigheden is en uit de resultaten

van de Kralingse laan zou men kunnen concluderen dat de goede groei zich zeer lang kan voortzerren. De resultaten laten lich
het beste in tabelvorm vergelijken 1):
Hieruit blijkt dat de zwaarste bomen voorkomen bij 'Marilandica'. De vergelijking tussen 'Heidemij' en 'Marilandica' enerzijds en 'Serorina' anderzijds wordt bemoeilijkt door het kleine
aanral 'Serotina'populieren (8) en de ongelijke omstandigheden
van 'Serotina' op verspreide plekken mer meer of minder ruimte
in her bos achter de laan. In gemiddelde hoogte blijken 'Marilandica' en 'Heidemij' dicht bij elkaar te komen maar opvallend
is dat de uirersten in hoogte bij 'Marilandica' veel minder spreiding vertonen dan bij de andere. Indien men de met een aendrometer bepaalde volumes van 'Marilandica' en 'Heidemij' bij
elkaar telt, dan blijkr over een afstand van ca. 300 meter (dubbele rij) een houtvoorraad van bijna 300 mB re sraan. Al zal dit
ten opzichte van de recrearieve en landschappelijke functie van

r) De metingen

werden

in 1971/1972 verricht door de heer F. Tie-

mens van het Bosbouwproefstation.

diameter op 1.30 m

volume

gem.

urtefsten

gem.

uitersten

gem.

urtersten

28,8 m

24,4-30,4n

cm

4,7 m3

28,0-10,2 m

24,7-28,8 m

75,0-102,5 cm
6r,0- 99,4cm

5,6 m3

27,1 m

74,1 cm
85,9 cm
78,4 cm

66,J- sj,4

29,1 m

4,1-5,6 m3
4,4-7,6 m3
3,2-6,J m3

hoogte

in het
j. L. Guldemond

4') m"

L6

de laan en het gehele Kralingse bos een weinig zwaarwegend

feit zijn.
De beplanting is bepaald nog niet uitgegroeid. 'Marilandica'
produceert nog jaaringen van bijna 1 cm, 'Heidemij' en 'Seroiinu' vun ongeveer 3/4 cm. De bomen maken nog een redelijk

vitale indruk: de bladstand is beuekkelijk goed, de kronen zijn
normaal ontwikkeld, dode takken komen niet veel voor, alleen
enkele onderin de kronen door lichtgebrek.

'Heidemij' heeft de beste bladbezetting, 'Serotina' de minste.
Bij.vrijwel alle bomen is ongeveer 7/3 van de stamlengte tak-

Hoewel dus nog bepaald niet zeer oud te noemen is de populierenlaan in het Kralingse Bos een zeldzaamheid in ons land
te noemen. Des te meer waardevol omdat hij in het (nog) niet
met bomen zeer rijk bedeelde westen van het land in een bij
uitstek verstedelijkt gebied staat. Het is te hopen dat de bezoekers van het Kralingse Bos er nog lang van kunnen genieten,
maar ook dat meer van soortgelijke beplantingen in de toekomst aanwezíg zullen zijn. Uit dergelijke beplantingen valt
door waarnemingen en metingen veel te leren over de mogelijkheden van de populier'

Ir. J. L. Gurdemond

vflr.

MEDEDELINGEN
13 stemmen op de heer Bruggink te Helmond,
11 stemmen op Jhr. Van Nispen tot Sevenaer te Vorden,
8 stemmen op de heer De Kruyff te Tiel.

VERSLAG VÁN DE JÁÀRVERGÁDERING VAN DE
BRÁBANTSE POPULIEREN VERENIGING
gehouden op 8 december 1972 in Restaurant ,,De Pettelaar"

te 's-Hertogenbosch

De voorzitter heette allen hartelijk welkom. Een speciaal woord
van welkom gold de heer Van der Meiden, direkteur van de
Stichting Industrie-Hout te I7ageningen, die na afloop van het
huishoudelijke gedeelte van de vergadering deze avond vetder
zou vullen met een lezing met lichtbeelden. Ook heette de voorpitter de heer Smits uit Hulsberg welkom, die secretaris van
onze zustervereniging uit Limburg is.

De notulen van de vorige vergadering werden zonder meer
goedgekeurd. De secretaris bracht verslag uit over de verenigingsactiviteiten in I97I. Het financieel overzicht ovet L9JI
werd goedgekeurd. Tevens werden de heren Van de Dungen uit
Goirle en Van Beusekom uit Vught benoemd in de nieuwe kascommissie. Omdat de heer Van de Craats afwezig was bleef het
rapport van de vorige kascommissie achterwege.
Hierna werd overgegaan tot benoeming van twee nieuwe bestuursleden ter voorziening in de vacature van de heren Van
de I7iel en Van de Vleuten. Uitgebracht werden in totaal 32
stemmen, te weten

De voorzitter verklaarde dat de heren Bruggink en Van Nispen
tot Sevenaer waren gekozen en dankte de heren Van de ITiel
en Van de Vleuten voor de activiteiten die zij in het verleden
als bestuurslid hadden betoond.
Daar niemand bij de rondvraag iets te vragen had sloot de voor-

zitter de vergadering en gaf het woord aan de heer Van der
Meiden om zijn lezing te beginnen.

ln

zijn lezing behandelde de spreker de verschillende aspekten
die van belang zijn brj de teelt en afzet van populieren, zoals
de verschillende tassen, plantsoen en plantsoenkwaliteit, plantafstanden, de snoei, het verbruik van hout en de afzet van PoPulierehout. Hij drong in zijn lezing aan op het zoeken naar
samenwerkingsvormen. Speciaal de Brabantse Populieren Vereniging gaf hij in overweging zich te bezinnen op haar taak
en te bekijken in hoeverre zij tevens werkzaam kan zijn als
inkoop- en verkoopcombinatie.
Uit het grote aantal vragen bleek wel dat de besproken onderwerpen zeet interessant wafen.

Tot slot dankte de voorzitter de heer Van der Meiden voor zijn
zeer interessante lezing en wenste allen een veilige thuiskomst.

KALENDER

Bij het naderen van het plantseizoen
verdient een goede ontwatering van de
in te planten terreinen onze aandacht.
Vooral op laag gelegen percelen zal
een goede afvoer van overtollig water
ze beter toegankelijk maken voor het

uitvoeren van de nodige werkzaamheden.

Indien u in aanmerking wenst te komen voof een tegemoetkoming in de
aanleg- en eerste onderhoudskosten
van een nieuwe bebossing of herbe-

planting moet u, voor u tot aanleg
oveÍgaat, zich in verbinding stellen
met het Staatsbosbeheer in de provin-

cie waarin het petceel is gelegen. Voor

het aanvragen van deze bijdragen kunnen daar formulieren verkregen wor-

In aanmerking komen zowel
nieuwe beplantingen met een minimum oppervlakte van t ha als herbeplantingen van percelen groter dan
0,5 ha of van meerdere percelen tezamen groter dan 0,5 ha (zie ,PoPulier", mei I97L, pag.48).
den.

Het verdient

aanbeveling, indien u

nog geen plantsoen hebt besteld, dit
zo spoedig mogelijk te doen. Om een

beplanting direkt te doen slagen,
d.w.z. met weinig uiwal en met een
snelle jeugdgroei, is gebruik van gezond plantmateriaal van ook overigens

goede kwaliteit een belangrijke faktor.
Ook de keuze van juiste rassen, d.w.z.
rassen die voldoende resistent ztin te-

gen ziekten en geschikt zijn voor

de

groeiplaats, speelt een zeer belangrijke
rol. Plant geen onbekende buitenlandse rasseo zonder dat u zich doot een
deskundige hierover hebt laten voorlichten; het voorkomt latere teleurstel'
lingen.
Met de reeds enige jaren in de handel

zijnde rassen'Dorskamp','Flevo','Androscoggin', 'Geneva' en 'Oxford' zijn
de voorlopige resultaten bevredigend.

Deze rassen,

in hoge mate

resistent

tegen Marssonina en roest, zijn voor
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KALENDER
een voorlopige beperkte aanplant aan

te bevelen.
De ervaringen mer de 'Fritzi Pauley'
en 'Rochester' zijn eveneens bevredigend. De laatstgenoemde twee rassen,
die reeds enige jaren in de handel
waren, behoren rot de in 1972 gelanceetde nieuwe rassen (zie ,,Populier",

geplant zijn, gedurende de eerste twee
soms drie jaar een teleurstellende groei
vertonen. Door deze planten direkt na
of vóór de aanleg iets in te korten
kan de groei in de eerste jaren sterk
verbeterd worden (zie ook pag. 11 in

als er geen sneeuw

ligt of

verwacht

wordt.

In het

algemeen is het bemesten van

februai 1972).

Om de wortelvorming en daardoor

De balsempopulieren en balsemhybriden stellen, voor zover nu bekend,

aanslag te bevorderen verdient fosfaat-

populieren mer mengmeststoffen af te
raden, zeker wanneer de grond voldoende fosfor en kali bevat. Van veel
mengmeststoffen moet ongeveer de
dubbele hoeveelheid gegeven worden
om met dezelfde hoeveelheid stikstof
te bemesten die kalkammonsalperer

bemesting alleen aanbeveling op gron-

bevat.

lagere eisen aan de groeiplaats dan de

den met een laag fosfaatgehalte. In
het algemeen is dit bij voor populier

dit nummer).
de

Aigeirospopulieren (zie ook,,Indeling
van de Nederlandse handelspopulieren", ,,Populier", augusrus 1972, pag.

geschikte bodemrypen voldoende hoog.
Dit gehalte is alleen door analyse van

te

52).

een grondmonster

Als u twijfelt aan de geschiktheid van
de grond voor populier, wint dan een

het nemen van grondmonsters moet
men zich in verbinding stellen met

deskundig advies in.

het Bedrijfslaboratorium voor Grond-

Het gebruik van stevige, zo mogelijk

en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
Fosfaatbemesting is niet nodig bij een

vertakte eenjarige planten verdient in
de meeste gevallen de voorkeur boven
meerjarige planten. Behalve de lagere
aanlegkosten (plantsoen- en plantkosten) is de groei in de eersre jaren van
eenjarige planten veelal berer.
Voor eenjarig plantsoen zijn planrgaten van 35 à 40 cm in het vierkaít
bij een diepte van 40 cm van voldoende grootte; voor twee- of driejarig plantsoen is dit 50 à 60 cm bij
een diepte van 60 cm.
Op gronden met een zeer hoge grondwaterstand kan men de plantgaten het
beste direkt voor her planten maken;
ze kunnen dan nier vol water lopen.
Het scheefwaaien van bomen op erg
aan de wind blootgestelde plaatsen
kan men voorkomen door dieper te
planten. Het gebruik van boompalen
is bij voldoende diep planten niet
noodzakelijk. Te grote planrgaren verhogen onnodig uw aanlegkosten.
Op percelen met een zeer hoge grondwaterstand kan men meerjarige bomen ook als poten planten. Alle zijtakken moeten dan echter verwijderd
worden om uitdroging van de boom
en het optreden van schorsbrand re
voorkomen. Voor deze poten moeten
smalle gaten yaí 70 à 80 cm diepte
geboord worden. Door de onderzijde
van de poot schuin af te hakken komt

hij steviger in het gar re staan.

Bij gebruik van meerjarig planrsoen
verdient het aanbeveling vóór het
planren een enkele zeet zutate tak te
verwijderen. Betakr eenjarig plantsoen
moet nooit gesnoeid worden.
In de praktijk is gebleken dat eenjarige balsempopulieren en balsemhybriden, vooral als ze op zware grond

bepalen. Voor

P-totaal van 40 of meer. Een te laag
fosfaatgehalte kan erop duiden dat de
grond ook om andere redenen niet
geschikt is voor populier. Een gift van
250 gram slakkenmeel is voor kleine

en 500 gram voor grote

planrgaren

voldoende; de kunstmest moer goed

door de grond
mengd worden.

uit het plantgat geBij gebruik van re

grote hoeveelheden slakkenmeel is de

kans voor het optreden van kopergebrek groot.

Onkruidbescrijding met dalapon en
bij voorkeur worden uitgevoerd tussen half maart en half
april. Indien vroeg uitlopende rassen
geplant zijn, zoals de meeste balsemhybriden en balsempopulieren, moet
er op worden gelet dat de jonge bladeren niet geraakt worden, waarop
vooral bij gebruik van eenjarig plantsimazin moet

soen kans bestaat. Het gebruik van een

spuitkap verdient dan aanbeveling.

Op bewerkte grond is in het

eerste

jaar een onkruidbestrijding met simazin voldoende waarbij óf alleen de
plantspiegels óf de gehele oppervlakte
(bij aanwezigheid van een struikétage)
bespoten worden. Op verwilderde terreinen en grasland kan de vegetatie op
de plantspiegels met dalapon en simazin bespoten worden; een andere mo-

Kaligebrek komt veelvuldig voor bij

gelijkheid is het spuiten op een later
tijdstip met Gramoxone (zie mei-

populieren op beekbezinkingsgronden.
Het verdient aanbeveling het in te

nummer 1972).

planten perceel breedwerpig te bemesten met 400 kg kalizour 40 /o
per ha. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze bemesting het
beste in februari of maart uirgevoerd
worden. Bemesting in enkele jaren
oude beplantingen is alleen dan noodzakelijk als in de voorafgaande vegetatieperiode duidelijke kaligebrekssymptomen waargenomen werden.
Stikstofbemesting is gedurende de eer-

ste twee

of drie

jaar na de

aanleg

noodzakelijk, bij voorkeur in combinatie met chemische onkruidbestrijding
op de plantspiegels. In her eersre jaar
is een gift van 100 gram kalkammonsalpetet per boom, te geven in de eerste helft van mei, voldoende.
De bemesting in twee of drie jaar
oude beplantingen kan op lichte gronden het beste in de tweede helfr van

april uitgevoerd worden en op

zware

gronden in februari of maart. Een gift
van 200 à 250 gram kalkammonsal-

peter is voldoende; een vroegrijdige
bemesting moer alleen uitgevoerd
worden als de grond niet bevroren is,

Het is gewenst de jonge bomen in
nieuwe beplantingen door middel van
plastic spiralen of gazen kokers te beschermen tegen beschadiging door
reeën, konijnen en hazen. Bomen die

met gazen kokers (kippegaas)

be-

schermd zijn moeten wel geregeld gecontroleerd worden om ingroeien van
het gaas te voorkomeh; deze controle
is bij gebruik van het zgn. Italiaanse
gaas overbodig.

Het snoeien van populieren, een werk
dat bij voorkeur in de zomer dient te
geschieden, moet nooit tijdens vorst-

of bij vriezend weer worden
uitgevoerd. Bij wintersnoei overgroeien de snoeiwonden slecht en de vorming van waterloten is ook sterker.
Te hoog en te zwaar in de kroon
periodes

snoeien brengt aanwasvermindering
en hoge kosten met zich mee. Snoei
daarom nooit hoger dan 6 m en verwijder nooit meer dan een enkele
zware tak

uit de blijvende kroon.
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BELANGRIJKE PUBLIKATIES

Ltit de Arnerikaanse popalierentecbniek (Coup d;oeil stn les
t

echniques

p

opulicoles americainet )

Revue Forestière Frangaise, maart-april I)7 2.

In het dal van de Mississippi legt men t.b.v. de papierhoutproduktie dichte populierenbeplantingen aan met behulp van stekken.

Een belangrijke informatie is dat men daarbij de beworteling
van stekken van Populus deltoides opvallend heeft kunnen bevorderen door de stekken gedurende 3 dagen vóór het planten
in water te leggen. Deze ervaring komt geheel overeen met
recente resultaten die de Stichting Industrie-Hout heeÍt bereikt
met het gebruik van poten, waarbij de aanslag sterk werd vetbeterd door ze gedurende geruime tijd in water te laten liggen.
Hierover zal tegen het eind van het jaar een publikatie ver-

schijnen'

v.d.M.

Enquête ooer d.e populierenteeh in Nootd.-Franhrijk (Enquête
sur la populiculture d.ans le No'rd. d'e la France)
Revue Forestière Frangaise, maan-aPtil 19J2.

In dit artikel wordt ingegaan op een onderzoek naar de slechte
gezondheidstoestand van populierenbeplantingen in NoordFrankrijk sinds 1966. Dit onderzoek is ingesteld o.a. met financiële hulp van het Franse bosbouwfonds. Het is nog niet afgesloten.

1

Een reeks koude en vochtige seizoenen, in kombinatie met

uitbreiding van Marssonina, wordt als oorzaak gezien van de
zeer matige groei. \Teliswaar is de situatie in 1970 en vooral
in lglI beter geworden, maar men schrijft dit toe aan betere

weersomstandigheden en verwacht een vetslechtering in komende vochtige jaren.
2 'Robuita; houdt zich vrij goed. Onder uitgesproken goede
omstandigheden blijkt 'I 2I4' de beste kloon, omdat dan ziin

gevoeligheid voor Marssonina tot minder ernstige gevolge-n
Íeidt dán op minder goede groeiplaatsen. Het ras 'Tardif de

bil ons 'Keppels Glorie' genoemd), houdt
zich slecht als gevolg van ziin grote gevoeligheid voor Matssonina. Men raadt verder 'Regenerata' en 'Virginie de Frignicourt' voor aanplant af.
Champagne; (vroeger

3 Een enigszins merkwaardig advies is om jonge beplantingen
van populier welke bestaan uit voor Marssonina gevoelige klo,r..r,-mèt besrijdingsmiddelen tegen deze ziekte te behandelen.
Dit zou namelijk toch maar een tijdelijk effekt hebben, daar op
latere leeftijd deze bestrijding vrijwel onmogelijk is.
Voorts raadt men tetecht aan om door bemesting, onkruidbestrijding en andere maatregelen de beplantingen in een zo goed
mogelijke konditie te brengen.
4 Evenals bij ons blijkt nu ook in Noord-Frankrijk dat er een
dringende behoefte bestaat aan nieuwe rassen. Nlel is men gelukkig in Nederland reeds veel vetder, in zoverre dat dankzii
het veredelingswerk van het Bosbouwproefstation te \Tageningen nu een redelijk groot aantal nieuwe rassen voor praktijktoetsing ter beschikking is of zeer binnenkort komt.
v.d.M.

De voorlopige conclusies luiden als volgt:

Abonnementen
Hebt u het abonnementsgeld voor 1973 reeds voldaan?
Zo niet, stort u dan 15,- op girorekening nr' 1172915
t.n.v. ,,Stichting Populier" te Wageningen.

POPI.JLIEREN

ín bos, stad en landschap

HeeÍt u dit prachtige boekwerk, in 1970 uitgegeven door de ,,stichting Populier", al in uw bezit?
Op 120 pagina's wordt aan de hand van 130 foto's de grote vormenrijkdom van de
populier en de betekenis van deze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke
beplantingen getoond. De tekst is van Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties
over de natuur.
Zowel voor bosbouwkundigen als voor degenen die uit andere hooÍde 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.

Bestelling door overschrijving van

15,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v.,,Stichting Populier"'
,,.... ex. boekwerk populieren"'

Wageningen, onder vermelding van

voor één van onze bedrijven op
deVeluwe kopen wii vezelhout van
populier en wilg.

afmetingen : lang 1BO-22O cm , doorsnede i0-3Ocm,

t'lm lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid

kwaliteit

:

gezond,vers,kromming max.10cm op 2O0cm

aanbiedingen aan

foreco

internationate houthander bv

Arnhem, Willemsplein 34 |
Tel. (085) 4544 31 en 454432

@

N.V. BOOMKWEKERII ,,UDE}IHOUÏ"
DE KWEKERIJ DIE JUIST EYEI{ YOOR IS

Een greep uit ons populieren-assortiment:

POPULUS 'DORSKAMP'

'FLEVO'
'GELRICA'
'HARFF'
,HEIDEMIJ'
'4 214',

'LUNS'
'MARILANDICA'
'ROBUSTA'
'ZEELAND'
'LOENEN'
'ANDROSCOGGIN'

Denk Yooruit !
Bestel nog heden

Pop. trichocarpa tFritzi Pauleyt

'GENEVA'

'oxFoRD'
'ROCHESTER'

TRICHOCARPA'FRITZI PAULEY'
CANESCENS 'MOFFART'
'ENNIGER'

Lees het augustus-nummer 1969 op pag. 63
en het december-nummer 1970 op pag. 54

'HONTHORPA'
'LIMBRICHT'
'WITTE VAN HAAMSTEDE'
'TATENBERG'

'ScHLESW|G I'
'SCHIJNDEL'
TREMULA'OOST'.PRUISEN'

B.Y. BO0[rlKtïEKERlJ,,UllEllH0UT"
POSTBUS 31

- UDENHOUT

TELEFOON 04241-2131

