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Bosbouwproefstation,,De Dorschkamp".
Aan de Minister van Landbouw en Visserij werd voorgesteld de NAKB in artikel 5
van de Statuten op te nemen omdat deze instelling een belangrijk aandeel heeft in
het verschaffen van uitgangsmaterjaal van populier en belast is met de keuring en
waarmerking van de planten.
De Commissie vergaderde driemaal met één exkursie naar beplantingen van een
partikulier in de provincie Limburg.
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Foto's blz. 50 en 51:
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C. M. Bergen, Zuid-Scharwoude.

Organisatie en samenstelling

Als leden van de Commissie traden af ir. J. L. F. Overbeek (lid à titre personel)
waarvoor geen opvolger werd aangezocht en ir. G. Memelink (vertegenwoordiger
van Heidemij Nederland B.V.) en ir. J. F. Wolterson (vertegenwoordiger van het
Bosbouwproefstation) welke werden opgevolgd respektievelijk door ir. A. D. Verhoeff en ir. A. J. v. d. Poel.
Het Dagelijks Bestuur onderging een wijziging door bovengenoemd aftreden van
ir. G. Memelink, die werd opgevolgd door ir. A. J. v. d. Poel, Direkteur van het

Het Begionale Congres

ln l97l

werd op initiatief van Nederland op de l4e zitting van de IPC in Boekarest
besloten tot het sterk stimuleren van regionale bijeenkomsten in het kader van de
IPC over onderwerpen die van belang zijn voor het desbetreffende gebied. Op grond
van dit besluit werd in mei 7973 te \Tageningen een Regionaal Populieren Congres
gehouden op initiatief van de Nederlandse Nationale Populieren Commissie met als
thema: ,,De ontwikkeling van de populierehoutmarkt in \íest-Europa". Dit kongres,
waarbij 13 landen vertegenwoordigd waren met 62 deeln'emers, was eeo groot sukses
en resulteerde in een lange lijst van konklusies en aanbevelingen die voortkwamen
uit de diskussies die gevoerd werden naar aanleiding van een achttal voordrachten
welke grotendeels door buitenlandse deskundigen werden gehouden. Van groot belang was het bereiken van een beter onderling begrip en de groeiende behoefte aan
samenwerking t.a.v. het verzamelen van bruikbare gegevens, die nodig zijn om tot
een goede beoordeling en een beter in de hand te houden ontwikkeling van de hout-

markt te komen. Bij de verwachte veranderingen in het houtgebruik (een

snelle

groei van de behoefte aan vezelhout, een geringere toename van de v:ir'ag fiaar zaagen fineerhout en een afname van de behoeÍte aan rondhout) is aanpassing van de
teelt steeds urgent. Dit geldt ook in kwantitatief opzicht, zeker in deze tijden van
een steeds meer dreigend houttekort.
Uit de openingsrede van de direkteur van het Staatsbosbeheer op het kongres kwam
ook duidelijk naar voren, dat het meervoudige nut van bossen ook geldt voor populierenbeplantingen. Deze zijn niet alleen van belang voor de houtproduktie en de
rekreatie maar dragen ook bij tot de vormgeving van het landschap.
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III

Voorlichting
Van het tijdschrift ,,Populier" verschenen vier nummers met in
totaal 94 bladzijden. Het meinummer had een speciaal karakter

welslagen van het Reginoaal Populieren Congres en was betrokken bij de gehele organisatie van het kongres en de exkursie

i.v.m. het in S7ageningen gehouden Regionaal Populieren Congres. De artikelen zijn daarom tevens in het engels (met franse
resumés) opgenomen.

naar de lJsselmeerpolders.
Bovendien heeft de werkgroep, zoals reeds vermeld in het Jaarverslag 1972, een nationaal rapport opgesteld dat, in het engels
vertaald, aan de kongresleden werd aangeboden.

Mktiviteitcn

V

van de werkgroepen

Bed.rijf sekonomie

Het

onderzoek naar de financiële resultaten van populiere-

opsranden op zand en klei mer kleine plantafstanden (4 x 4 en
5 x 5 m) en met korte omloop (10 tot 16 jaar) werd voorlopig
afgesloten. Besloten werd het opgestelde rapport niet te publiceren omdat tot nu toe te weinig groeigegevens uit de praktijk
over de snelgroeiende klonen bekend zijn en de voorhanden
zijnde gegevens een te grote spreiding vertonen.

Planhoen en Ratsen
Door de werkgroep zijn bij de NPC voorstellen ingediend om
t.b.v. de praktijk het huidige sortiment in groepen in te delen.
De afstamming van kultivars zou t.b.v. publikaties, NAKB
plombes enz. door middel van letters achter de naam vermeld
kunnen worden.
Voorts werd een rapport opgesteld over de mogelijkheid om de
aanplant vao espen te bevorderen.
Het onderzoek naar de afzet van planten van populieren en
wilgen werd voortgezet; Ín analyse van gegevens van verschillende herkomst kan het volgende worden vermeld:
- Van het totale aantal gewaarmerkte populieren (excl. P. canescens en P. alba) bleek in 1972/73 63 7o te bestaan uit éénjarige planten.
- De verschuiving van oude naar nieuwe klonen gaat thans
zeer snel. (In de jaren 1967 t/m 1970 behoorde 93 % van de
gewaarmerkte populieren (excl. P. canescens) tot de oude klo-

nen,

in

1972 was dat 69 7o, terwijl dit

in

7973 nog

slechrs

56 7o was.)

-

Het percentage éénjatige planten van de nieuwe klonen is
aanzienlijk groter dan dat van de oude klonen. Van de ,,oude"
klonen bestond in 7973 44 7o van de gewaarmerkte populieren
uit éénjarige planten en van de nieuwe klonen 85 7o.
- In de laatste jaren treedt bij de aanplant van populieren een
opvallende verschuiving op t€n gunste van de balsempopulieren
en balsemhybriden. In L973 behoorde 7I % van de gewaarmerkte popuiieren tot de groep Populus euramericana-hybriden,
29 7o tot de groep balsems en balsemhybriden. In 1970 waren
deze percentages resp. 95 /6 en 5 %.
- Het aantal gewaatmerkte planten van Populus canescens
(grauwe abeel) is in het seizoen 1972/73 sterk toegenomen en
wel van circa 35000 planten in I97I/72 naar circa 62000 in
1972/73. De verwachting is echter dat de belangsrelling voor
grauwe abeel weer zal afnemen. De vorming van wortelopslag
bij deze houtsoort is in bepaalde gevallen een groor bezwaat.
Een ander probleem is het toenemend oprreden van de bladziekte Pollaccia bij een aantal klonen in de kwekeri.j.
- Ook bij wilgen treden door de watermerkziekte aanzienlijke
verschuivingen op binnen het sortiment. Bestond in 1967 /68
nog 90 Vo van het aantal gewaarmerkte planten uit de kloon
'Liempde', in 1,972/73 bedroeg dit percentage nog maar 26.
De nieuwere kloon 'Belders' werd veel gevraagd (28 %) terwijl
van de nieuwste wilgenklonen het aandeel 'Lievelde' als de
meest gevraa gde 14 %o bedrceg. Overigens is de geringere gevoeligheid t.o.v. de watermeÍkziekte bij de nieuwe klonen nog
niet aangetoond.
Afzet en gebruik aan populierehout
De werkgroep heeÍt veel voorbereidend werk verricht tor het

Andere aktiviteiten van de NPC
Het Hourinstituut TNO zorgde op verzoek van de NPC voor
een engelse bewerking van zijn rapport H-72-34 ,,Bestaat er
een mogelijkheid om de kwaliteit van populierehout op snelle
wijze te beoordelen" onder de titel ,,A study on the possibilities
of a fast estimation of the quality of poplar wood". Dit rapport
werd o.a. gezonden aan de IPC en alle leden-landen.

In

opdracht van de NPC en in samenwerking met het Bosbouwproefstation werden met een speciaal daarvoot aangeschafte aanwasboor 24 boorkernen van 18 bomen verzameld. In het
Houtinstituut is de volumedichtheid van de boormonsters vol-

gens verschillende methoden bepaald. De hydrostatische methode zal in vergelijking met de methode waarbij het volume werd
bepaald uit de lengte van de boorkernen en inwendige boor-

diameter en de methode van de bepaling van het maximum
vochtgehalte, voor de praktijk wel de gemakkelijkste en snelste
blijken te zijn. Het desbetreffende rapport is in voorbereiding.

VI Belangrijke aktiviteiten buiten de NPC
1 De Stichting lnd.ustrie-Houl heeft in het plantseizoen
1972/73 ca. 43000 éénjarige populieren gratis ter beschikking
gesteld aan grondeigenaren. Ongeveer 60 7o van de geplante
populieren bestaat uit nieuwe klonen die sinds 1967 in de
NAKB-keuring zijn opgenomen; 27 7o van het totale aantal
bestaat uit balsempopulieren en balsemhybriden.
Er bestaat een nauwe samenwerking met het Bosbouwproef-

station m.b.t. de toetsing van nieuwe klonen van dit instituut.
Deze samenwerking duurt nu vijf jaar en heeft geleid tot 15
pro:fbeplantingen met nieuwe klonen.
Her aantal demonstratie-beplantingen met populier, bestemd
voor voodichting aan de praktijk en welke aangelegd worden
door de Stichting Industrie-Hout, heeft zich inmiddels uitgebreid tot 45. Deze beplantingen trekken in toenemende mate
de belangstelling van voorlichtingsinstanties op het gebied van
de bosbouw, hoewel ook grondeigenaren zelf, zowel individueel
als kollektief, op ruime schaal van de mogelijkheid gebruik
maken om de demonstratie-beplantingen te bezoeken.

2

Btj het Botboutuproelstation werden m.b.t. populier en wilg
de volgende onderzoekingen verricht:
Vered.eling

-

Binnen het kader van de IUFRO werkgroep ,,Herkomsten
van populieren" werd de inzamelin g van zaad van Populus
trichocarpa in Amerika en Canada georganiseerd. Uit het grootste deel van het natuurlijk verspreidingsgebied van de soorr van

Zuid Alaska tot Midden Californië werden 75 herkomsten verzameld en verdeeld over 25 ptoefstations in 20 landen.

- Uit een onderzoek

in drie handelskweketijen naar de lengte
en dikte van éénjarige planten van de nieuwe klonen bleek dat
sommige hiervan tot bijna 4 m lang waren. De huidige EEG
normen voor populiereplantsoen zijn voor deze klonen niet toe
te passen. Aan de EEG werkgroep Populieren is daarom een
voorstel gedaan voor nieuwe lengte,/dikte-normen voor éénjarige populier.
- Sedert enige jaren is de belangstelling voor Populus nigra
vooral in het kustgebied, sterk toegenomen. De voor 1974 voorgenomen aanplant in het object Spaarnwoude van 10000 tweejaiige Populus nigra, behorend tot 100 door het Bosbouwproef-
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station geselekteerde en vermeerderde klonen illustreert deze
ontwikkeling. Mede als gevolg hiervan werd de uitgifte voorbereid van een aantal klonen voor aanplant in het kustgebied.

-

Van de 100 geselekteerde wilgenklonen, merendeels inheemse, werden planten gekweekt voor de aanleg van een proefbeplanting in Spaarnwoude.

-

duidelijk anders reageten als de oude handelsklonen t.a.v. nachtvorst en droogte in de zomer.
Tot slot zij nog vermeld dat op de oude populieregronden waar
al meerdere generaties populier hebben gestaan, met name in
Brabant, de door het Bosbouwproefstation gekweekte hybride
'Dorskamp' een veelbelovende kloon lijkt.

Een serie oudere veredelingsproefvelden van espenkruisingen

werd aan een onderzoek op houtteeltkundige aspekten van

de

Bosbescherming

Het jaadijks onderzoek naar de uitstoting van de ascospoÍen

esp onderwoqpen.

Opbrengstonderzoek
Alle beschikbare groeigegevens van populier, aanwezig op de
afdelingen Ecologie, Teelt van Loofbomen, Veredeling en Opbrengstonderzoek werden bijeengebracht.

Getracht wordt om aan de hand van groeikurves regressievergelijkingen te vinden zodat prognoses van de diameterbijgroei
kunnen worden berekend.
In de loop van 1974 kunnen de nieuwe opbrengsttabellen voor
populier worden tegemoetgezien.
H o utte elt k und.ig ond.erzo e k p op ulier
Er werden nieuwe proefvelden aangelegd voor de toetsing van

in 1971 nieuw uitgegeven klonen. In deze proefvelden wordt
de aanslag en ontwikkeling van de verschillende klonen nagede

8^an.

Uit de oudere proefvelden blijkt vooral dat de balsemhybriden

van Marssonina brunnea werd voortgezet. Door de ,,I7aarschuwingsdienst voor de Tuinbouw" werd via de radio mededeling
gedaan van het begin van de infektiegevoelige periode voor bepaalde vroeguitlopende klonen.
Het onderzoek naar de natuudijke wijze van infektie vao populieren door Aplanobacter populi (veroorzaker van de populierekanker) werd afgesloten. Een publikatie over de resultaten van

het onderzoek is gereed voor her European Journal of

Forest

Pathology. De jaarlijkse kankertoetsproeven werden weer voorrgezet, circa 3500 planten werden geïnokuleerd. Het onderzoek
naar de watermerkziekte van de schietwilg (Salix alba) werd
vooftgezet.

3 Afdeli4tg Houtieelt aan d,e Land.bouubogeschool
Het onderzoek inzake een duidelijke, praktische beschrijving en
identiÍikatie aan de hand van éénjaige planten van populier
van de nieuwe handelsrassen werd voortgezet.

BOMEN VOOR NIEU\UTE BOSSEN
door lr. C. P. van Goor, BosbouwproeÍstation, lr. K. R. van Lynden, Stichting voor
Bodemkartering, en lr. H. A. van der Meiden, Stichting lndustrie-Hout.
Uitgave: Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij - Arnhem.

Met bovenstaande titel verschijnt medio oktober a.s. de geheel herziene en aangepaste heruitgave van
het boek ,,Houtsoorten voor nieuwe bossen in Nederland".
,,Bomen voor nieuwe bossen", eên met vele zwartlwit- en kleurenfoto's geïllustreerd boekwerk, verstrekt van de meest gangbare houtsoorten alle gegevens
die nodig zijn om te kunnen beoordelen of de desbetreÍfende bomen op bepaalde
plaatsen al dan niet met succes kunnen worden aangeplant. Daarbij worden ten
behoeve van de gezondheid van het gewas ook het klimaat en de bodem betrokken. Tevens worden vele aspekten die de aanleg, de behandeling en de opbrengst
kunnen beïnvloeden, uitvoerig besproken.

- met onder meer ten aanzien van vrijwel alle
bodemtypen de groeimogelijkheden - in een totaaltabel verzameld, hetgeen onderlinge vergelijking op basis van overzichtelijk gerangschikte faktoren mogelijk
Van elke boom zijn de gegevens
maakt.

Het boek, waarvan de prijs voorlopig - bij voorintekening! - is vastgesteld op I 22,50 incl. btw, is
verkrijgbaar door storting van dit bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder
vermelding van: ,,Bomen voor nieuwe bossen".
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V. Steenackers

/

Populierenteelt nu (ll)

lnstituut vcor Veredeling van Populieren, Geraardsbergen

E

De veredeling van populieren langs genetische weg

Uit wat voorafgaat moeten wij op de eerste plaats besluiten dat
door min of meer intensieve populierenteelt wij belangrijke
hoeveeiheden hout kunnen voortbrengen.
Maar terzelfdertijd stellen we vasr dat deze teelt steeds behoefte
heeft aan meerdere nieuwe klonen en variëteiten.
Zoals dit geschiedt voor de teelt van de verschillende landbouwgewassen, moet een immer voortdurend wetenschappelijk onderzoek betreffende de genetische verbetering en selektie van
nieuwe variëteiten de basis vormen van een vernieuwde populierenteelt.

beplant mer P. deltoides op kleine afstand met het doel hout te
produceren voor de papiernijverheid.
Bijgevolg is het wel duidelijk dat de moeilijkheden en de mogelijkheden van de onderscheidene veredelingsprogramma's verschillend kunnen zijn volgens het vooropgestelde doel.
Toch blijft de kreatie en de voortgezette selektie van populieren,
resistent aan de diverse ziekten in het geheel van het genetisch

werk op lange termijn, altijd het belangrijkste na te

streven

doel.

Een dergelijk veredelingsprogramma is noodzakelijkerwijze gepland op lange termijn en men probeert maximaal de goede
eigenschappen van alle belangrijke populierensoorten
kelen.

in

te scha-

2 De grond.princi.pes aan het ueredelingstuerk
De veredeling langs genetische weg van de planten in het algemeen en van de populieren in het bijzonder werd mogelijk gemaakt door en berust op enkele goed gekende feiten:
Vooreerst stelt men vast dat binnen een bepaalde soort een
-individuele variatie bestaat voor gelijk welk gezocht kenmerk.
Deze al naar de soort min of meer grote variatie laat de selektie
toe van individuen of klonen die een gezochte eigenschap in de
gÍootste mate v€Itonen.
Vervolgens is het bewezen dat een gezochte eigenschap van
-een uitgelezen individu door kruising kan overgedragen worden
aan de nakomelingschap van dit individu. Deze overdraging geschiedt volgens de wetten van Mendel.
Uit ervaring weten we dat binnen het geslacht Populus (zie
-tabel 3) meerdere verschillende kruisingen mogelijk zijn.

a

De intraspecilieke kruisingen

De individuen van eenzelfde soort laten zich kruisen

onder
elkaar, zelfs individuen die een zeer verschillende herkomst heb-

ben.

Een individu van Populus deltoides uit Michigan kan alzo gekruist worden met een individu van dezelfde soort uit Álabama.
Het alharden tan popilierensteh onder roldak te Geraardsbergen

b

1 Het cloel aan het aered'elingstuerk
Het doel van dit werk moet zijn: ,,de immer voortdurende

Interspecit'ieke krrisingen

en

De kruisingen tussen twee individuen behorende tot twee verschillende soorten van dezelfde sektie zijn doorgaans niet te
moeilijk om te realiseren.

noodzakelijke kreatie van meerdere nieuwe klonen en families
van populieren met grote kultuurwaarde, die in zich een maximum aan nuttige en noodzakelijke eigenschappen verenigen en
dit volgens de behoeften van de populierenteelt en de nijver-

\Vij hebben verschillende kruisingen van deze aard gelukt. Citeren wij als voorbeeld:
P. heterophylla x P. lasiocarpa
P. trichocarpa x P. Maximowiczii

heid".

P. trichocarpa x P. yunnanensis
P. deltoides x P. nigra

Het is evident dar de behoeften van de populierenteeit en
nijverheid zich kunnen wijzigen in de loop der jaren.

de

enz.

De kwantitatieve en kwalitatieve houtproduktie van de nieuwe

Zoals hoger reeds vermeld is deze laatste kruising enkel te lukken tussen een vrouwelijke P. deltoides kloon en een mannelijke P. nigra kloon.
Zonder speciale moeilijkheden zijn meerdere kruisingen gelukt
tussen twee individuen behorende tot tv/ee verschillende soorten
op hun beurt behorende tot twee verschillende sekties. Vermel-

variëteiten moet overeenkomen met de behoeften van de ekonomie en de nijverheid.
Terwijl de populierenteelt in België nog essentieel georiënteerd
is naar de produktie van dik hout, is de italiaanse populierenteelt gedeeltelijk georiënteerd naar de massale produktie van
klein hout voor de papier- en houtvezelplaten nijverheid.
Een zelfde tendens manifesteert zich nu ook in de Verenigde
Staten waar duizenden hektaren in de Mississippi vallei zijn

den wij onder de meest interessante:
P. deltoides x P. trichocarpa
P. deltoides x P. Maximowiczii
P. nigra x P. trichocarpa.
Door opeenvolgende kruisingen van eerste generatie (Fr), van
de tweede g€neratie (Fz), van back-cross, enz., is het aldus mogelijk in één familie en zelfs in één individu meerdere eigengenschappen of gezochte kwaliteiten te verenigen die nu ver-

Heden vraagt de populierenteelt op de eerste plaats populierenvariëteiten die resistent zijn aan de diverse ziekten.
De selektie van verschillende variëteiten, aangepast aan verschillende grondtypen, aan een moeilijker klimaat en hogere hoogten
is in hetzelfde veredelingsprogramma na te streven.

t0
nauurlijke verspreidingsgebieden van de verschillende soorren.
Honderden jaarlijks bloemen dragende bomen behorende tot
verschillende klonen, soorten en hybriden groeien op dit ogen-

blik in meerdere proefpercelen.
Naar gelang de rijkdom aan klonen en soorten van elk van deze
proefbeplantingen, kunnen er zich intra- en interspecifieke
kruisingen voor doen van de eerste en tweede generatie alsook
terugkruisingen.

Áihoewel het hier gaat over niet gekontroleerde kruisingen
(half-sib) waarvoor enkel de moederplant gekend is, kunnen we
op deze manier toch een zeer gevarieerd assortiment van nieuwe

klonen en hybriden bekomen tussen dewelke de selektie kan

Het geheel van het veredelingswerk langs genetische weg be-

verder gezet worden.
Enkele beplantingen werden overigens reeds aangelegd met de
beste beproefde geniteurs.van de verschillende soorten en deze
zullen automatisch op een ouderdom van -f tien jaar zaadboomgaarden worden in de werkelijke zin van het woord.
Zo zullen in de toekomst de zaadboomgaarden hun rol spelen,
geïntegreerd in het geheel van het veredelingswerk.
Terzelfdertijd oogsten wij in dezelfde beplantingen de nodige
bloemtwijgen voor de gekontroleerde kruisingen (full-sib) te

uit een opeenvolging van selektie en kruisingswerk,

maken in de kas tussen de verschillende geselekteerde geniteurs.

Pop*lts deltoides in Mississippittallei.

spreid zijn over meerdere klonen, sooÍten en zelfs verschillende
sekties.

staat aldus

soms meerdere keren herhaald.

Het komt hierop neer dat de veredeling langs generische weg
een werk is dat, naar gelang de waarde van het beschikbare uitgangsmateriaal en naar gelang het nagestreefde doel, één of
meerdere generaties kan vragen.
Het is duidelijk dat de selektie van zulke basisklonen die reeds
vanaf het begin een maximum aan gewenste eigenschappen beziten, gevoelig de totale veredelingstijd kan verminderen. Vandaar het belang gehecht aan de selektie van het betere uitgangsmateriaal.
Meermaals lijkt het mogelijk te zijn reeds in de allereersre generaties klonen te selekteren die bruikbaar zijn én als geniteurs in
de voortgezette kruisingen en selektiepÍogramma's én als bomen om te planten in ekonomisch rendabele beplantingen. Deze
integratie tussen de veredeling enerzijds en de praktijk anderzijds kan zich onrwikkelen ten voordele van beide parrijen.

3

De aangeuend'e roorten

Terwijl wij gedurende de eerste jaren van het bestaan van het
Instituut tevens gewerkt hebben met trilpopulier, is de aktiviteit
van de laatste 15 jaar vooral gekoncentreerd op de vier volgende
soorten: P. nigra, P. deltoides, P. trichocarpa en in mindere mate

P. Maximowiczii.

De soort Populus nigra werd gebruikt omdat het de enige
inheemse soort is van de sektie Aigeiros dewelke bovendien aan
de oorsprong ligt van de oude euramerikaanse klonen.
De soorten Populus deltoides en Populus trichocarpa, gemakkelijk bereikbaar, zilnbijzonder interessant in het veredelingswerk
omwille van het bestaan van een zeer uitgesproken variatie voor
gelijk welke eigenschap binnen hun onmetelijk verspreidingsgebied.

Er blijven zeker nog meerdere andere soorten over die nuttig
zouden kunnen zijn in het veredelingswerk, maar dewelke ongelukkiglijk minder bereikbaar zijn zoals bijvoorbeeld P. Szechuànica en P. Cathayana uit Ázië.

4

De basiskollektie

Buiten de enkele bomen in de botanische tuinen, waren de vier
belangrijke soorten 20 jaar geleden niet bij ons vertegenwoordigd. Daar de mogelijkheden van het veredelingswerk bepaald

zijn door de genetische rijkdom van de basiskollektie, is en blijft
de aanleg en de permanente verrijking van deze altijd een dominerende bekommernis.

Jaadijks wordt deze kollektie verrijkt door de import van nieuwe zaadkollekties en stekken van meerdere herkomsten uit de

a

P. nigra
Onder de vier soorten is Populus nigra de enige inheemse in
Europa. Populus nigra heeft een zeer belangrijk verspreidingsgebied in Europa en Azië. De populaties van zuivere P. nigra
bestaan om zo te zeggen niet meer in Europa.
Zeer dikwijls zijn de bomen van P. nigra bovendien gehybridiseerd in de natuur met euramerikaanse hybriden (Kaart 1).
In de loop van de zomer 1959, hebben wij in de Dendervallei
Stam aan Popiltts deltoides.

+Ë;?

t1

in België teruggevonden onder vorm van knotpopulieren en enkele alleenstaande bomen. Later hebben wij alleenstaande voeten van P. nigra
teruggevonden in de vallei van de Yzer.
de laatste vertegenwoordigers van deze soort

Daar de soort

in de natuur

zeker bedreigd

P. deltoide:

Het verspreidingsgebied van P. deitoides is uiterst uitgebreid
zoals we op de kaart kunnen zien.

In

tegenstelling met P. nigra is P. deltoides zeer goed

Kaart

2

\

is te verdwijnen,

hebben wij vooreerst enkele tientaiien van deze klonen vermeerderd bij middel van enten en stekken en ze geplant in verscheidene proefpercelen en zelfs in zaadboomgaard.
Vervolgens hebben de enkele tientallen gelukte kruisingen russen de beste van deze klonen -F 30.000 zaarlingen opgeleverd
waarvan er 3.000 geselekteerd en verplant werden.
Alleen reeds de volkomen resistentie van de soort in zijn geheel
aan bakteriekanker verrechtvaardigt het grote werk van de gedeeitelijke heropbouw en het behoud van deze inheemse soort.
\íij hebben een andere zeer belangrijke kollektie kunnen samenstellen met P. nigra klonen, teruggevonden in de verschillende valleien van Frankrijk zoals de Seine, de Marne, de l-oire
en de Garonne.
Verscheidene van deze franse klonen zijn minder gevoelig aan
de bladziekten dan de belgische klonen.
Sedert enkele jaren produceren de oudste proeÍbeplantingen van
P. nigra bijna jaarlijks grote hoeveelheden zaad. Meerdere intraspecifieke kruisingen tussen klonen van verschillende oorsprong
voltrekken zich in de natuur. Iíij maken er gebruik van om de
meest interessante klonen te selekteren.
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Vetspreidingsgebieden oan P. tricboczrpe en P. deltoides.
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Populus Maximowiczii
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Verspreidingsgebieden uan P. nigra en

P. A'l.axinouiczii,

natuur bewaard gebleven. Op verschillende plaatsen hebben wij
in de Mississippi-vallei een uiterst overvloedige verjonging met
duizenden jonge zaailingen teÍuggevonden. Het is niet uitzonderlijk 200 tweejarige zaailingen te hebben per vierkante meter.

Onder invloed van de verschillende milieufaktoren heeft een
natuurlijke selektie plaats binnen elke populatie. Deze natuur-

lijke selektie Iigt
A

aan de basis van het bestaan van verschillende
rassen en variëteiten die volgens de omstandigheden beter aangepast zijn aan een bepaalde daglengte, aan verschillende klima-

LAS KÀ

ten en gronden, enz.

c4

In gunstige voorwaarden kunnen de bomen van deze soort aanzienlijke afmetingen bereiken, een hoogte tot 35 m en meer en

C^
B'
N

een omtrek van meerdere meters.

De grote variatie die voor alle eigenschappen binnen deze soort
bestaat, levert onuitputbare mogelijkheden voor de selektie en

AOA

de veredeling.

c

P. trichocarpa
P. trichocarpa is eveneens zeer goed bewaard in zijn onmeteliik
verspreidingsgebied. De soort heeft zich aan uiterst verschillende kondities aangepast van de ene streek tot de andere. Er bestaat b.v. een zeer groot verschil tussen de daglengte in Alaska

en deze in N-Californië. Het klimaat en de bodem zijn zeer
verschillend vanaf de zeespiegel tot op een hoogte van 500 tot
800 m in het Rotsgebergte waar wij nog dezelfde soort terugvinden (Kaalt 2).
Op lage hoogte in rijke gronden en onder invloed van een zacht
klimaat kunnen sommige bomen een hoogte bereiken tot 50 m

TA
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en meef.
Maar zelfs op een hoogte van 500 m in de bergen kan men nog
mooie bomen terugvinden.
Opnieuw is er binnen deze soort een zeer grote variatie voor
alle eigenschappen die de veredelaar kunnen interesseren.

d

P, Maxinzotuiczii

De aziatische soort P. Maximowiczii is maar weinig bekend bij
ons (zie kaart 1). Nochtans zijn de eerste bekomen resultaten
@
NN

Poputus trichocarpa
Populus deltoides

zeer hoopgevend en meer bepaald kunnen wij de hybriden vermelden van P. uichocarpa x P. Maximowiczii waaronder wii
enkele zeer interessante klonen hebben kunnen selekteren.
(wordt vervolgd)
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Populus nigra L. in Nederland t)
F. Wolterson
Stichting BosbouwproeÍstation,,De Dorschkamp", Wageningen

/

J.

(ll, slot)

Vailabiliteit uan het materiaal
I7anneer men de beschrijving van de verschillende exemplaren
van Populus nigra uit de verzameling bekijkt, blijkt dat, op
enkele uitzonderingen na, alle van elkaar verschillen in een aantal kenmerken. Verschillende van deze kenmerken zoals lengtegroei, dikteaanwas en kroonvorm, worden ongetwijfeld sterk be-

invloed door groeiplaatsomstandigheden. \Wanneer men echter
aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de veldkenmerken een vergelijking maakt tussen de geselekteerde vormen, kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat men op
grond hiervan, reeds verschillende klonen kan onderscheiden.
Takstand, kleur van de bast, aantasting door insekten of andere
beschadigingen, geslacht, tijdstip van bladontluiking van de klonen, kleur van het jonge blad en dergelijke kenmerken zijn

hierbij van groot

belang.

2 geeft een overzichr

van de gemiddelde groei in lengte
en diameter in verband met de leeftijd. De cijfers werden verkregen door meting van telkens een geselekteerde boom. Veelal
was dit een alleenstaande boom, soms echter een boom uit een
rijenbeplanting. Alle cijfers hebben betrekking op exemplaren,
die op voor populieren geschikte grond staan. Bomen, die op
afwijkende standplaatsen voorkomen, werden nier in de grafieken opgenomen.

Figuur

Bladvoet: normaal is die bladvoet waarbij de bladrand volgens
een rechte lijn op de bladsteel aansluit; aanlopend wanneer de
bladrand volgens een zeer kleine hoek, die zich naar het midden
van het blad snel verbreedt, van de hoofdnerf afbuigt; met inham indien de bladrand bij de steel sterk terugbuigt, over een
korte afstand parallel loopt met de bladsteel en zich vervolgens
weer van de bladsteel in een kromming naar boven gericht afbuigt.
Bladrand: Indien de bladrand vanaf het punt waar het blad de
grootste breedte bereikt, geleidelijk overgaat in een duidelijke
rechte lijn, die naar de punt van het blad toe weer iets kan gaan
buigen, dan is dit blad gekarakteriseerd als voorzien van rechte
bladrand. Is dit gedeelte van het blad ten opzichte van de hoofdnerf konvex, dan is het een blad met een uitbuigende rand. Indien dit deel van de bladrand ten opzichte van de hoofdnerf
konkaaf is, dan is het een blad met een inbuigende rand.
Het kenmerk A/B is het quotiënt: lengte van de hoofdnerf, gedeeld door de afstand van de groorste breedte van het blad tot
aan de bladvoet, gemeten langs de hoofdnerf.
Over beharing en geslacht valt niets bijzonders mee te delen.
De bladbasis is weergegeven in schetsvorm.
De hoek tussen hoofdnerf en eerste zijnerf werd gemeten mer
een gradenboog.
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Iedere punt

P. nigra 1021

is één boon.

Figuur 3 geelt een overzicht in tabelvorm van bladkenmerken
en geslachtsverschillen. De tabel is opgesteld in de vorm van
een determinatietabel; van het voorjaarsblad aan de langloten

Uit dit overzicht van enkele botanische kenmerken van Populus

v/erd het middenblad gebruikr om daaraan de kenmerken te bepalen. Het wetd verzameld uit de zijkant van de ktoon, aan een
niet beschaduwd gedeelte. Het gebruikte blad werd op het oog
gekozen, als beste representant voor de vorm, uit een tiental

nigra kan men afleiden dat we met een groot aantal klonen te
doen hebben. Van enkele g€vonden exemplaren staat vrijwel
vast dat zij rot één kloon behoren. Wij menen hiermede aannemelijk te hebben gemaakt, dat het, bij een inventarisatie van
volwassen populieren, met behulp van een systematische beschrijving mogelijk is, klonen van elkaar te onderscheiden aan

overeenkomstige bladeren.
De gebezigde bladkenmerken kunnen als volgt worden toege-

In

licht:

Over de bladvorm valt niets te zeggen; de gebruikte termen
spreken voor zichzelf.

vaste groepen van kenmerken.

de komende jaren zal een botanisch onderzoek, aan het in
jeugdstadium verkerende materiaai van de verzamelde Populus
nigra exemplaren worden verricht door de Afdeling Houtteelt
van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool te -ilíageningen. De resultaten van dit onderzoek zullen kunnen bijdragen tot het verbeteren van de techniek

t;

Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (10), 1961 (28r-297).

van het botanisch onderzoek aan populieren
dium en in het volwassen stadium.

in her

jeugdsta-
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De uaarde uan d.e Populu nigra kollektie oool de aered,eling
Nu het gebruik van knotpeppels als leverancier van brandhout
volkomen is verdwenen, is de waarde van deze soorr voor de
boeren nauwelijks meer aanwezig. Bij ruilverkavelingen, die
grote veranderingen in de perceelsindeling tot gevolg hebben
en waarbij dus oude grenzen door nieuwe worden vervangen,
zullen de knotpeppels verdwijnen. Als men de plaats beziet, die
de ruilverkavelingsplannen in het huidige landbouwbeleid innemen, mag men verwachten dat binnenkort het merendeel van
aanwezige Populus nigra klonen in de boerenstreken geliquideeÀ zal zijn.
Daar de populaire euramerikaanse populieren onrsraan zijn uit
Populus nigra en Populus deltoides, was het voor een verberering van het sortiment noodzakelijk om een indruk te krijgen
van de vormen van Populus nigra in Nederland. Het belang van
de Nederlandse vormen kan men afleiden uir her feit dat hieronder klonen schuilen, die reeds sederr eeuwen zijn vermeerderd
en aan het klimaat. de bodemgesteldheid en katasuofale ziekten
het hoofd hebben kunnen bieden.
Gezien het gevaar dat de ruilverkavelingen en andere kultuurtechnische werken met zich meebrengen voor deze soort, is snel
werken dus geboden, om een zo ruim mogelijk beeld van het in
Nederland aanwezige materiaal te verkrijgen en dir te behouden.
Door het te vermeerderen en in proefbeplantingen op re zerren,
zal men in staat zijn daarutt een aantal oude bomen te selekteren die goede perspektieven voor kruisingen bieden of eventueei als kultuurboom direct zijn te gebruiken wegens hun geringe gevoeligheid voor zeewind. Bovendien kan men dan de
gelegenheid gebruiken om de klonen op resisrentie tegen allerlei
ziekten en andere beschadigingen re roersen.

Voor de bosbouwveredeling is het noodzakelijk dat men het
materiaal in de natuur nauwkeurig uitzoekt; dit eist dat men de
variabiliteit van de materie kent. Men kan niet, zoals bij de eenjarige landbouwgewassen, in snel tempo vele generaries achrer
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elkaar produceren en zich zo omtrenr de erfelijke eigenschappen

van het gebruikte oudermateriaal een inzichr verschaffen. Inteeltmethoden zullen in de bosbouw wel nauwelijks hun roepassing kunnen vinden, omdac het enkele dekaden duurr voor men
P. nigra 1029
a
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P. nigra 1217

P. nigra 1002.

P. nigra 1081
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nigra 1318.
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het materiaal kan beoordelen, en men dan bovendien voor het
aanleggen van proefbeplantingen, gezien de levensduur en het
plantverband, grote oppervlakten jarenlang op onrendabele wijze zen benutten. Een voorselektie van het oudermateriaal, op
voor de bosbouw belangrijke eigenschappen, is dus zeer noodzakelijk vóór men tot kruisen overgaal
Helaas ontbreekt een ruim inzicht in de variabiliteit van het
Populus deltoides materiaal, en beschikc men in Nededand nog
niet over een voldoende getoetste nauwkeurig geïnventariseerde
kollektie, uit overeenkomstige klimaatsgebieden in Amerika.
Tenslotte dient nog te worden gewezen op een belangrijk facet
van de selektie en veredeling. Doorgevoerde selektie betekenr
genetische verarming van het materiaal van een soort. Vanneer
deze bovendien nog door de ruilverkaveling wordt bedreigd
wordt het noodzakelijk om van de vele klonen, die voorhanden

zijn, exemplaren in de daarvoor geschikte natuurreseryaten aan
te planten en deze zo voor het nageslacht te behouden. Het mag

niet uitgesloten worden geacht dar na ons komende

generaties,

die de veredeling beoefenen met andere inzichten en methoden,
behoefte hebben aan genenmateriaal dat wij thans verwerpen.
Samenaatting

De vormenrijkdom van Populus nigra is in Nederland groot.
overzicht hiervan werd samengesteld met het doel deze

Ien

soort nader te leren kennen wat betreft: a. het voorkomen, b. de
botanische kenmerken, c. de bruikbaarheid van boom en hout,
in het bijzonder met het oog op resistentie regen zoure wind en

d. oudermateriaal voor het maken van kruisingen binnen

de

soort en met Populus deltoides.
nen nadere toetsing van de in Nederland bijeengebrachte kollektie zal worden verrichr aan het jonge materiaal, waarbij

lr. G. W. Mulder

/

den een kursus populierenteeit.
De organisatie en de leiding van deze kursus was in handen van
de oud-houtvester bij het Staatsbosbeheer, ir. G. \7. Mulder.
In zijn inleiding tot deze kursus wees ir. Mulder er o.m. op, dat
het doelbewust kruisen van populierensoorten uit verschillende
werelddelen en selektie der nakomelingen rassen kan opleveren, die zich van de bestaande rassen onderscheiden door:

hun grotere weerstand tegen ziekten
hun snellere groei
hun grotere verscheidenheid in uiterlijke en innerlijke eigen-

schappen

d

schappen
kanker.

en resistentie tegen Melampsora spec. en bakterie-

De zwarte populier is van betekenis te achten uit het oogpunt
van natuurbescherming en in verband met het vastleggen van
duinen in gebieden van de waterleidingbedrijven van de grote
steden in het westen van Nederland evenals voor het verfraaien
van rekreatiegebieden in de duinstreken.
Het voortschrijden van de ruilverkavelingen en d.e uitgebreide
plannen, die daaromtrent bestaan, nopen tot snel werken, omdat
binnenkort ongetwijfeld in steeds toenemende mare vormen van
Populus nigra voor altijd zullen verdwijnen.
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Kursus Populierenteelt

Op verzoek van de Brabantse Populierenvereniging organiseerde de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek (PBC)
te Schaarsbergen op I, 2 et 3 mei jl. voor -+ 20 belangstellen-

a
b
c

vooral aandacht zaI worden besteed, naast mogelijkheden van
nauwkeurige botanische identifikatie, aan algemene groeieigen-

hun lagere eisen aan de bodem.

Vooral nu de aanleg van nieuwe bossen in het I7esten van ons
Iand als een dringende noodzaak wordt onderkend en in de
IJsselmeerpolders grote oppervlakten bos ontstaan, is de aanplant van populier in een nieuw stadium gekomen, en is het
van groot belang, dat wordt beschikt over nieuwe snelgroeiende
en teg€n ziekten resistente rassen.
Steeds meer komt bij de aanleg van populierebossen, naast de
betekenis van de houtproduktie, het grote nut van deze bossen
als bouwsteen van het landschap en als komponent van het
rekreatiebos naar voren. Dit is uiteraard een gunstige ontwikkeling. Aan de andere kant echter kunnen wij ons in een land
met een lage houtprodukde (-+ I0 7o van de houtbehoefte)

niet veroorloven bossen aan te leggen, waarvan de produktiemogelijkheden niet maximaal worden benut.
De vrees voor grote schaarste aan de grondstof hout blijkt o.m.
uir het in januari van dit jaar door de Stichting Industrie-Hout
aan de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten uitgebrachte rapport, getireld ,,De Nederlandse houtproduktie in het
kader van een grondstoffenpolitiek", in welk rapport duidelijk
naar voren wordt gebracht, dat door de stijgende prijzen van
papier en de dalende mogelijkheden van import van hout en
houtpulp voor de papierfabrikage Nederland niet langer kan
wachten met de aanleg van nieuwe bossen met snelgroeiende
houtsoorten, i.c. populier.
Op de eerste kursusdag vroeg ir. J. L. Guldemond, direkteur
Plantsoenendienst der Gemeente Haarlem, de aandacht voor de

populier als pionierhoutsoort.
,,Met snelgroeiende pioniers," aldus ir. Guldemond, ,,is in korte
tijd een aantrekkelijk bosbeeld te scheppen. Een bijzonder belangrijke rol wordt hierbij vervuld door de populier, die met
zijn talijke variëteiten en rassen (abelen, zwarte populieren,
balsempopulieren en nieuwe zeer snel groeiende kruisingen),
bewezen heeft zelfs onder extreme omstandigheden van bodem
en klimaat een waardevolle en beuouwbare soort te zrjn.
In de toekomst mag men derhalve verwachten, dat de populier
op grote schaal gebruikt zal worden bij de aanleg van nieuwe
bossen in stedelijke gebieden, niec zozeer bij gebrek aan beter,
maar juist omdat deze boomsoort op vele groeiplaatsen in korte
tijd zoveel mogelijkheden geeft."
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De heer J. Gremmen, hoofd van de afd. Pathologie en Resistentieonderzoek van het Bosbouwproefstation te S7ageningen,
gaÍ daarna, toegelicht met een aantal dia's, een duidelijke samenvatting van de thans bekende populiereziekten als Dothichiza, Marssonina, Melampsora e.a. met daarbij aanwijzingen
voor het voorkomen dan wel bestrijden van deze ziekten.
Áansluitend besprak de heer D. Doom, entomologische medewerker bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te Arnhem, enkele van de meest bekende insektesoorten, die zich voeden dan wel kunnen voeden met de populier.
De laatste spreker op de eerste kursusdag was ir. H. A. van der
Meiden, direkteur van de Stichting Industrie-Hout te I7ageningen, die een duidelijke uiteenzetting gaf van de ekonomie van
de populiereteelt met als onderdelen:
- de ekonomische betekenis van de populier
- de afzet van populierehout
- financiële resultaten van populierenbeplantingen.
Als algemene konklusie stelt ir. Van der Meiden, dat populierenbeplantingen een aantrekkelijk rendement kunnen geven,
vooral in verband met het feit dat houtopbrengsten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Door de toenemende houtschaarste kan een verdergaande stijging van de ptijzen worden
verwacht en een verkleining van het risiko van de houtafzet.

De tweede kursusdag werd ingeluid door ir. A. If. J. Bosman,
houtvester bij het Staatsbosbeheer te Lelystad en bij uitstek
deskundig op het gebied van de aanleg en het onderhoud van
populierenbeplantingen.
Ir. Bosman ging uitvoerig in op de punten plantsoenkwaliteit,
aanlegmethode, verzorging gedurende de eerste jaren, dunning
en velling.
Aansluitend sprak ir. L. Oldenkamp, eveneens houwester bij het
Staatsbosbeheer, over bemesting en onkruidbestrijding bij populieren.
Bemetsing en onkruidbestrijding zijn voor de goede groei van

populieren van geringere betekenis dan de groeiplaats en

de

gevoeligheid van de verschillende klonen voor ziekten.
De toenemende behoefte aan hour en de noodzaak tot verbetering van de rentabiliteit van de populierenteelt hebben echter

tct

gevolg, dat hoe langer hoe meer aan populierenteelt met
korte omlopen wordt gedacht.
Door de nieuwe populiererassen worden de mogelijkheden
daartoe beslist verruimd. Door deze korte omlopen komen be-

mesting en vooral onkruidbestrijding als kultuurmaatregelen
meer in a:nmerking dan voor de teelt met langere omlopen.
Tot slot gaf de heer H. van Bremen, hoofdinstrukteur bij

de

PBC, een uiteenzetting van de zo belangrijke sno:i van populieDeelnemers

karsu popalierenteelr.

ren. Aan de hand van een film werd e.e.a. nog nader toegelicht.
Áls afsluiting van de tweede dag werd een bezoek gebracht aan
het populierenontschorsingsbedrijf ,,Peppelschors" van,,Foreco",
internarionale houthandel B.V. te Eerbeek met aansluitend een
bezichtiging van de papierfabriek der Vereenigde Papierfabrikanten, eveneens te Eerbeek.

De derde en tevens laatste kursusdag werd geheel

besteed aan

exkursies.

In

de ochtenduren werd als eerste een bezoek gebracht aan het
,,Populetum Haarweg" te I7ageningen van de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool. Áls gastheer trad op ir. J. T.
M. van Broekhuizen, wetenschappelijk medewerker bij de genoemde afdeling.

Het Populetum is op initiatief van wijlen prof. dr. G. Houtzagerc aangelegd om de herkenning en de beschrijving van populiererassen van de sekties Aigeiros (zwarte populieren) en
Tacamahaca (balsempopulieren) te verbeteren en te vergemakkelijken. De eerste bomen zijn in 1955 geplant.
Daarna werd het populieren-demonstÍatieterrein van de Stichting Industrie-Hout te Driel bezocht. Het gezelschaD werd hier

rondgeleid door de heer

H. 17. Kolster, medewerker bij

ge-

noemde Stichting.
Als eerste objekt werd een plantafstandenproef getoond met
éénjarige'Robusta'; zowel driehoeks- als vierkantsverbanden

zijn

toegepast.

Een tweede demonstratieobjekt betrof wederom 'Robusta', aangelegd in 1967, waarin de invloed van verschiilende vormen
van ondergroei, methoden van onkruidbestrijding en bemesting
op de groei werden vergeleken. Ook hier is verder een Populetum aangelegd met als doel het vergelijken van eigenschappen
en mogelijkheden van diverse binnen- en buitenlandse populiererassen.

De laatste demonstratie betrof een beplanting van vier rassen
('Robusta', 'Heidemij', 'Gelrica' en 'I 2I4') met verschillend
plantsoen, te weten:
éénjaig beworteid
éénjarig op tweejarige wortel
tweejarig beworteld (6-8 cm)
tweejarig beworteld (10-12 cm)

-

driejarig onbeworteld

(I0-I2 cm)

(2.g. poten), van zijtakken

ontdaan.

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het oudste populierenproefveld in ons land, gelegen te Ressen (O.B.) en in
1933 aangelegd door de pionier op het gebied van de populierenteelt, prof. dr. G. Houtzagers en zijn naaste medewerker
de heer E. Teerink. Het proefveld is eigendom van de Heidemaatschappij. Uitleg bij deze welhaasr historische beplanting
werd gegeven door ing. H. J. Gerritsen, hoofd van de afdeling
Plantsoenen en Boomzaden van de Heidemij Nederland B.V.

Na terugkeer op de PBC werd de kursus gesloten door de direkteur van deze school, dr. ir. J. F. van Oosten Slingeland die,
met de kursisten, van mening was, dat deze eerste kursus populierenteelt een groot sukses is geweest.
Het is dan ook de bedoeling om, bij voldoende deelname, de
kursus in het najaar te herhalen en wel op 30 september, 1 en
2 oktober a.s.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de direkteur van de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek,
Koningsweg 35e te Arnhem (Schaarsbergen).
Zowel de docenten als de gastheren bij de diverse exkursies
zijn zo welwillend geweest, hun voordracht c.q. uitleg op schrift
te stellen, waardoor het mogelijk was aan alle deelnemers aan
de kursus na afloop een volledige dokumentatie, gevat in een
fraaie map, uit te reiken.
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KURSUS POPULIERENTEELT

l en 2 oktober 1974
op de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem

30 september,

Kursuselementen

Exkarsies:

Naar enkele populierenbeplantingen en naar een hourverwer-

Theofie:

A

kende industrie.

-

Algemeen: Algemene inleiding; soorten en klonen; groeiplaatseisen; gebruiksmogelijkheden als pionierhoutsoort, houtproducent en landschapselement; ziekten en plagen; ekonomie
van de populierenteeh

B -Teeltprincipes: Plantsoen, bodemvoorbereiding, planten,
plantafstanden, bemesting, onkruidbestrijding, snoei, dunning
en velling.

De kursus wordt gegeven voor minimaal 12 personen.
Voor onderbrenging van de deelnemers in eenvoudige pensions
wordt door de praktijkschool bemiddeld.

De geraamde kosten voor de kursus zijn per persoon

I 18,-, lesmateriaal f 10,-,
pensionkosten I 40,-).
(schoolgeld

U kunt zich als deelnemer aan

Demonsrrulies:

exkursies

f 78,f I0,-,

dezc kursus vóór 23 september

opgeven bij:

Plantsoenbehandeling, planten, onkruidbestrijding, snoeien en
ziektebeelden.

Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurrechniek,
Koningsweg 35e, Arnhem. Telefoon 085 -455628.

KALENDER
Hoewel de populieren momenteel nog
in blad staan, breekt toch de
tijd aan om aan het volgende plantseizoen te gaan denken. Daarbij kan
hec zowel om de aanleg van nieuwe

een ha) en herbebossingen (van perce-

neva'; hetzelfde geldt ook voor

len groter dan 0,5 ha of meerdere percelen tezamen groter dan 0,5 ha) kunnen op een goedkope wijze aangelegd
en_in de eerste jaren onderhouden

balsemhybride 'Rochester' en de P. tri-

beplantingen als om herbebossingen

worden door hiervoor

gaan.

bosbeheer subsidie aan te vragen.

volop

De maand september is zeer geschikt
om een bezoek aan boomkwekerijen
te brengen, waar u zich persoonlijk
van de kwaliteit en de gezondheidstoestand van de te kopen planten kunt
overtuigen. Bij uw bezoek zult u tor

de ontdekking komen dat veel oude
vettrouwde rassen het veld geruimd
hebben voor sneller groeiende rassen
die bovendien beter bestand zijn tegen ziekten.
Een vroegtijdige oriëntatie over de af-

zetmogelijkheden van hout uit de
straks te vellen beplantingen is zeer
belangrijk; dit geldt niet alleen voor
bos-, weg-, grens- en erfbeplantingen,
maar ook voor bomen in stadsbeplantingen. Om een zo goed mogelijke
prijs voor her hour te krijgen moer u

zich in verbinding stellen met verschillende handelaren of met verbruikers die rechtstreeks van houtproducenten kopen. De belangstelling voor
licht en zwaar populierehout neemt
sterk toe, hetgeen ook in de stijgende
houtprijzen tot uitdrukking is gekomen. Ook voor licht wilgehout bestaat veel belangstelling. Door vóór de

winter het hout te verkopen en te
vellen kunt u in het volgende voorjaar

bij het

Staats-

Vóórdat tot de aanleg van de beplanting wordr overgegaan moet u bij
de Hoofdingenieur-Direkteur van de
Landinrichting in de provincie, waarin
het perceel is gelegen, formulieren
voor het verkrijgen van deze subsidie

chocaqpa'Fritzi Pauley'.

Al

deze rassen zijn in hoge mate resisrent tegen roest en Marssonina; met
het laatstgenoemde ras moer de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen daar, meestal in de zomer, topbreuk kan voorkomen.

In het voorjaar van 1972 zijn

behalve

'Rochester' en 'Fritzi Pauley'nog negen
andere rassen in de handel gekomen,

die voor proefsgewijze aanplant in

I97I,

aanmerking komen. Deze rassen, uitgebreid beschreven in het februari- en

bij velen minder bekende

augustusnummer van,,Populiet" 1972,
zijn de P. euramericana-hybriden 'Flo-

aanvragen (zie ,,Populier", mei

pag.48).
Een andere,

de

regeling is dat diegenen, die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling van het OlS-fonds bij bedrijfsbeëindiging hun grond niet behoeven af te staan aan het SBL indien
zlj deze bebossen. Dit geldt voor bedrijven die niet in een ruilverkaveling
zijn gelegen. Ook voor deze gronden
kan de bovengenoemde bijdrage voor
nieuwe beplantingen worden aangevraagd.

Verder verstrekt de Stichting Industrie-Houc gratis éénjarig populiereplantsoen aan eigenaren van nieuwe
bebossingen, indien deze niet al te

klein zijn. Inlichtingen kan men inwinnen bij deze Stichting, gevestigd
te I7ageningen, Bowlespark 18.

In de laatste jaren is het aantal populiererassen, dat voor aanplant

in

aan-

de nieuwe bomen bijtijds planten.

merking komt, sterk vergroor. Aanplant op beperkte schaal kan worden

Nieuwe beplaotingen (van tenminste

aanbevolen voor de 'Dorskamp', 'Flevo', 'Androscoggin', 'Oxford' en 'Ge-

rence Biondi', 'Agathe F' en 'Spijk';
de P. richocaÍpa rassen 'Blom' en
'Heimburger', de hybriden van P. deltoides en P. trichocarpa 'Barn', 'Donk'

en 'Rap' en de witte abeel P.

alba

'Raket'.

De ervaringen met de 'Florence Biondi' en de 'Agathe F, sinds 1966 o.a.
in een aanal beplantingen van de

Stichting Industrie-Hout aangeplanr,
zijn tot dusverre zeer bevredigend; in
verband met hun gevoeligheid voor
roest moeteo ze echter niet in de nabijheid van lariks worden aangeplant.

De P. alba 'Raket' is door zijn

f.asti-

giate vorm vooral geschikr als solitair
in parken, planmoenen en wellicht
ook voor windsingels; het is geen ras
om voor houtproduktie aan re planten.

De ervaringen met de andere nieuwe

rassen zijn nog zeer beperkt. Hun
groei in de eerste jaren is, blijkens de
resultaten

in een aantal jonge beplan-

t8
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tingen, goed (proefbeplantingen van
de Stichting Industrie-Hout en het
Bosbouwproefstation); gezien hun
goede resistentie tegen bladziekten en
kanker verdienen ze zeker uw belangstelling.

De balsempopulieren ('Androscoggin'
en de P. trichocarpa rassen) en de bal-

semhybriden (b.v.'Oxford','Geneva',
'Rap', 'Donk') stellen, voor zover nu
bekend, iets lagere eisen aan de bodem dan Áigeiros populieren (zie ,,lndeling van de Nederlandse handelspe

teleurstellingen te

gewenste omtrekmaat tevens de leef-

tijd te vermelden (bijv. tweejarig 6-8
cm of 8-10 cm, driejarig 1'0-12 of
l2-I4 cm). Ook bij meerjarige bomen
moer u erop letten dat ze niet te slap
zijn, dus niet te lang in verhouding
tot de dikte.

jeugdgroei en weinig uiwal. Het tijdig reserveren van plantsoen is daar-

Het aanleggen en onderhouden van
greppels en sloten kan het beste tegen
het eind van de zomer plaatsvinden

om noodzakelijk.

vertakt, éénjarig plantsoen
in de
meeste gevallen de voorkeur verdienen boven het gebruik van meerjarige

planten. Stevige tweejarige pianten
verdienen, indien door bepaalde om-

in andere gebieden op
beperkte schaal worden gebruikt.
Gezien het gevaar voor topbreuk van

groeien

aanalgemeen beter dan rwee-

u rwijfelt aan de keuze van het
of aan de geschiktheid van

hoger.

Bij het bestellen van meerjarig plantsoen is het van belang om naast de

juiste ras

de groeiplaats win dan een deskundig

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze lijst:
Plaslic boommanchetlen - Hang- en steeketiketten - Labels
Tonklnstokken - Boombanden - Acryl gaasllnnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoelgereedschap - Gracmaaimachlnes
PulverisateuÍs - JlÍÍypots - JiÍÍy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl

wanten - Krulwagens
- BêstÍildingsmiddelen - enz. enz.

Handschoenen en

Vraagt onze uitvoerige priiscourant

POSTBUS

1í2

-

Regelmatige kontrole om het ingroeien van het gaas in de stam te voorkomen, is noodzakelijk bij die bomen
die met gaas (kippegaas) beschermd
zijn; bij gebruik van Italiaans gaas is

jarige populieren. Bovendien is meerjarig plantsoen niet alleen duurder in
aanschaf, maar ook de plantkosten zijn

raden.

A. MAURITZ & ZN. B.V.

tegen beschadiging door reeën, konijoen of hazen, kunnen plastic manchetten of gazen kokers gebruikt worden.

in de eerste jaren na de

leg in het
jarige en zeer zeker beter dan drie-

'Fritzi Pauley' is gebruik van dit ras
in dergelijke beplantingen overal af te

Bindmateriaal -

T-ester bestreden worden.

Voor het beschermen van jonge bomen in pas aangelegde beplantingen

standigheden het gebruik van ééniaige onmogeiijk is, de voorkeur boven
ouder plantsoen. Eénjarige populieren

lopig niet en

Kaskltten en verÍwaren

als de grondwaterstand laag is en er
weinig neerslag is gwallen. Een sterke
verwildering van loofhoutopslag en
bramen op de in te planten percelen
kan in augustus/september met 2-4-5

Het gebruik van stevig, zo'zal
mogelijk

pulieren",,,Populier", augustus 1972).
Voor weg- en grensbeplantingen moeten balsempopulieren en -hybriden in
sterk aan de wind blootgestelde gebieden, zoals in de kustgebieden, voor-

AIs

in om later

voorkomen.
Behalve de kzuze van het juiste ras is
het gebruik van plantmateriaal van
goede kwaliteit (gezond en een goede
lengte/dikte verhouding) een belangrijke faktor om een beplanting direkt
te doen slagen, d.w.z. met een snelle

advies

.

BUSSUM

TELEFOON 021s9- 43914*

De tpeciaalzaak aoor alle tuinboaumtikelen

B.V. MIJ. VOOR LANDSCHAPSBOUW
EN RECREATIE
*
Advisering en uitvoering van:

deze kontrole echter overbodig (zie
,,Populier",

GEBROEIIERS YA]I
ST. OEDENRODE

POPULIEREI{ EN WILGEN
Ádtiezer ea beplantingea kunea d.oor ons geregeld. taorden

POPULIEREN
in

Tel. O4242-3624 - Oisterwijk

bos,

srdd en landschdp

HeeÍt u dit prachtige boekwerk,

tD

-

- TEL.04138-2331 b.9.9.4003oÍ2038

Specialiteit:

RECREATIE EN BEPLANTINGSPLANNEN

Heusdensebaan 125

BERK

*
LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN

in

*

IIE]I

H.I7.K.

BOOMKWEKERIJEN

BOSBOUWPROJECTEN
CULTUURTECHNISCHE III/ERKEN
SPORTVELDEN

mei'1967).

1970 uitgegeven door

de ,,Stichting Populier",

al in uw bezit?

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

voor één van onze bedriiven op
deVeluwe kopen wii vezelhout van
populier en wilg,

afmetingen : lang 1BO-22}cm,doorsnede10-30cm, t1m lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit : gezond,vers,kromming

max.10cm op 2OO cm

aanbiedingen aan

fo reco

internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 35-c
Tel. (085) 454431

@

by. hoomlouekerii,,udenhou
dehruekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven
voor ts.

t"
@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens

*

*

*

'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De MofÍart'

,,uDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

'Hulst' 'Loenen' 'Vereecken'
Populus euramericana
'Lóns'
'Agathe F'
'Dorskamp' 'Marilandica'
'Flevo'
'Robusta'
'Florence Biondi' 'Serotina'
'Gelrica'
'Serotina de Selys'
'Spijk'
'HarÍÍ'
'Heidemij'
'TardiÍ de Charnpagne'
'Zeeland'
'1214'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEN
NEW POPLARS
,TUDENHOUT"
UN ANCIEN NOM
ENTRE
NOUVEAUX

Populus interamericana
'Barn'
'Donk'
'Rap'
Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

,TUDENHOUT"

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

BV. Boomkwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

PEUPLIERS

*

'Schijndel'
'Schleswig I'
'Tatenberg'

Populus

'Androscoggin'
'Gengva'

'OxÍord'
'Rochester'

"

0

