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Mini-omloop bii populier (l)

Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

I

Motivering van onderzoek naar aspekten van mini-om-

lopen
verschillende publikaties (1), (2) en (3) is duidelijk dat de
ontwikkeling van de wereldhoutbalans een ongunstige wending
neemt, wat voor bepaalde gebieden reeds nu houwoorzieningsproblemen met zich meebrengt. Zo is \íest-Europa in sterke
mate afhankelijk van de import van hout en houtprodukten uit
derde landen, waar men evenwel in toenemende mate het hout

Uit

zelf nodig heeft. In dit verband is zowel in EEG-verband als
ook in de verschillende landen van deze Gemeenschap de noodzaak uitgesproken dat in \7est-Europ^, maar niet alleen daar,
meer bos wordt aangeplant en dat op zo kort mogelijke termijn
uit dat bos hout wordt verkregen.
Deze situatie heeft onder meer geleid tot de gedachte om met
grote aantallen planten per ha

5

\Vat is het uitstoelingsvermogen

na kap van de verschillende

klonen.

bij

zeer korte omloop

tot

een

behoorlijke massaproduktie van met name vezelhout te komen,
d.w.z. hout voor de papier- en kartonindustrie en voor de spaanen vezelplatenfabrieken. Dergelijke omlopen hebben nog een
voordeel. Hoe korter de periode tussen aanleg en kap bij een
behoorlijk bedrijfsresultaat is, hoe gÍoter de interesse van de
partikuliere grondeigenaren wotdt om aan de uitbreiding van
het bosareaal een bijdrage te leveren.
Nadrukkelijk moet worden vastgesteld dat het hier zeker niet
om een nieuwe teeltvorm gaat. VooÍ^l in het Nabije Oosten is
het zeer dicht planten van populieren, welke bij korte omloop
worden geëxploiteerd, geen onbekende zaak. Meer hierover kan
men lezen in een beschrijving van deze teelt, welke voorkomt
in een verslag over een zittingvan de Internationale Populieren
Commissie in Teheran (4). Maar ook in de Verenigde Staten
van Amerika vindt men deze zeer kleine plantafstanden bij populier, zij het in dit geval in nieuwe kultures, die hoofdzakelijk
zijn aangelegd door de papierindusrie; deze heeft de bedoeling
aldus op korte termijn meer papierhout ter beschikking te krijgen. Deze beplantingen van populier worden als hakhoutkultures geëxploiteerd. In Roemenië (5) is onderzoek verricht naar
de reaktie van Populus 'Robusta' op plantafstanden, die uiteenlopen van 2 x 2 tot 8 x 8 m; na zes jaar was de produktie bij
2 x2 mI29 mï/ha en bij 7 x7 m38 mB per hektare; waarschijnlijk werd éénjarig beworteld plantsoen gebruikt, terwijl na
vier iaar werd gedund (waarom is niet duidelijk). Ook in Joegoslavië wordt onderzoek naar kleine plantafstanden in kombinatie met korte omlopen verÍicht (6); uir tor dusverre gepubliceerde resultaten blijken ook daar perspektieven uooidir.
teeltmethode worden gezien. In Canada experimenteerr men
zelfs met éénjarige omlopen (7). Touzet is in Frankrijk begonnen met onderzoek naar mini-omlopen (8).
Er zijn twee mogelijkheden om de hier besproken soort beplantingen te exploiteren, namelijk als een hakhoutkulture en als
een beplantin g, die ná kap via een normale herbebossing wordt
vervangen.

Als men er van overtuigd is dat dichte beplantingen, met miniomloop geëxploiteerd, in principe voordelen bieden, komen tal
van vragen op waaÍvan we er enkele noemen:
1 \Vat is de relatie tussen plantafstand en produktie per kloon.
2 \J7elk plantsoen moet in dergelijke beplantingen worden gebruikt en hoe moet het worden behandeld.
3 \flelke bodembehandeling moet men toepassen, mede in
verband met de aard van het plantsoen.
4 }{oe moet men dergelijke beplantingen oogsten; voorop
staat dat ze machinaal geoogst moeten worden en dat het hout
waarschijnlijk in het bos gechipt moet worden.

6 Hoe is het gesteld met de bruikbaarheid van het produkt;
wat is de volumedichtheid, dus het droge-stofgehalte van het
zeer jonge hout en wat is de invloed van de meegeoogste bast
op de kwaliteit van de uit dit hout te vervaardigen Produkten.
Alle bovenstaande punten zijn weer sterk afhankelijk van de
groeiplaats van de beplanting, hetgeen het ondetzoek nog eens
extra ingewikkeld maakt.
Het bovenstaande betekent dat een onderzoekprogramma in ver-

band met dit onderwerp biizonder omvangrijk en veelzijdig
moet zijn. Het is ook zeer kostbaar. \il7at dit betreft is het bijzonder gewenst dat in verschillende landen onderzoek naar de
aspekten van mini-omlopen wordt verricht.
In Nederland heeft de Stichting Industrie-Hout dit probleem
aangepakt, nadat enkele voorbereidende onderzoekingen, onder
andere naar het wateren van langstekken, waÍen uitgevoerd (zie
een publikatie van H. tW. Kolster in dit nummer). Het eerste

werkelijke proefveld met kleine plantafstanden voor populier,
gericht op qen exploitatie bij mini-omloop, is in het voorjaar
van 1974 aangelegd op een terrein in de buurt van Hummelo,
waarbij gebruik is gemaakt van langstekken. Het gaat in dit
geval hoofdzakelijk om het toetsen van de bruikbaarheid van
verschillende rassen, van verschillende plantafstanden en van
verschillende behandelingen van de langstek (herkomst, wel of
niet snoeien, wel of niet inkorten).
In het navolgende wordt een beknopt overzicht gegeven van de
opzet van deze proef en van de resultaten in het eerste jaar.
Deze publikatie is slechts bedoeld om de aandacht van de lezer
te vestigen op dit bijzonder interessante probleem en ook om
de aandacht van andere onderzoekinstituten daatvoor te vragen.

n

Indeling en aanleg van de proefbeplanting te Hunmelo
In de omgeving van Hummelo is in het begin van 1974 een
2,5 ha groot proefveld aangelegd op een door de S.I.H. gehuurd
terrein. Het bodemprofiel is een kleihoudende bruine beekeerd,
waarvan de ondergrond bestaat uit matig tijr zand en leem-
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laagjes; her permanente grondwater bevindt zich op circa één
meter diepte. Tot 1974 was her noordelijk gedeelte van her perceel als bouwland, het zuidelijk gedeelte als weiland in gebruik.
Vlak voor de aanleg van de beplanting is het terrein 30 cm diep
geploegd en tien cm diep gefreesd. Met een woeler is, in banen
met een onderlinge afstand van rwee meter, de grond 60 cm
diep losgemaakt. In deze banen zijn de langstekken gestoken.
De bovengrond, vooral de bovenste vijf cm was in de eerste
vier weken na de aanleg van de beplanting, mede door de uitgevoerde grondbewerking, zeer droog; de ondergrond was vochtig. Tussen half maart en begin mei is geen regen gevallen.
Voor de proef werd gebruik gemaakt van de volgende rassen:
'Androscoggin','Fritzi Pauiey', 'Donk', 'Barn', 'Rap' en 'Dors-

kamp'. Van 'Fritzi Pauley' en 'Donk' wetden langstekken ge-

bruikt die, zowel in de vorm van forse twijgen van moerplanren,
als door het afhakken van het wortelstelsel van éénjarige planten waren verkregen. Bij 'Dorskamp' werd aileen de eerste, bij
alle andere rassen alleen de laatstgenoemde merhode roegepasr;
bij deze populieren waren geen goede langstekken via de andere
merhode te verkrijgen. De zijtakken werden verwijderd.
Het maken van de langstek, op de kwekerij, is op 25 maart
1974 begonnen. De van moersroven afkomstige langstekken van
'Fritzi Pauley' en alle langstekken van 'Donk' en 'Dorskamp'
zijn op I en 2 april klaar gemaakt, de andere zes à zeven dagen
eerder. Een komplikatie was het in L974 zeer vroeg uitlopen
van de populieren. In verband mer de grote kans op beschadiging van de uitlopende knoppen bij het wareren, was het te
riskant de langstekken geheel in het water te leggen; volstaan
is daarom mer het in het water srek€n van de onderste 60 à
70 cm. Opgemerkt dient te worden dat in verband met problemen bij het klaarmaken van het plantsoen de van moerplanren
afkomstige stekken van 'Fritzi Pauley' en 'Dorskamp', alsmede
alle stekken van 'Donk' alleen in Hummelo in het water hebben
gelegen; de andere langstekken werden zowel in Udenhout, op
de kwekerij, als te Hummelo gewaterd, hierover wordr in di
tabellen in het tweede deel van deze publikatie meer informatie
gegeven. Door her te late beschikbaar komen van het terrein
enerzijds en het zeer vroege uitlopen van de planren anderzijds,
was het onmogelijk alle stekken even lang in het water te leggen. Om het uitdrogen van het plantsoen tijdens het transport
te voorkomen is het 's morgens vroeg onder dekzeilen vervoerd
en direkt na aankomsr in het water gelegd.
Op het moment van planren had 'Donk' vrijwel uirgelopen en
hadden alle andere rassen volledig onwouwde bladeren. Dit betekende, in kombinatie mer de weersomsrandigheden, welke al
hiervoor werden gescherst, een uitermate ongunstig begin van
deze proef. Hiermee moet bij de beoordeling van de reiulraten
terdege rekening worden gehouden.
Om de verdamping zoveel mogelijk te beperken werden de
planten na het steken vrij sterk ingekort.
In tabel 1 is per ras de herkomst van het plantsoen, de lengte
en het aantal zijtakken per stek vermeld, alsmede de mate van
inkorten van de stekken; de bewortelde éényaige planten zijn
ca.40 cm ingekort.
Tijdens het steken zijn bij'Dorskamp' en 'Rap' een klein aantal
lichtere exemplaren geselekteerd die apart gestoken zijn. Deze
stekken hadden een kleinere diameter en waren bij de 'Rap'
ook iets korter. De van moerplanten afkomstige 'Donk', 'Frtizi
Pauley' en 'Dorskamp' stekken, die meer dan 3,0 m lang waren,
zijnbij het gereed maken aan de voet ca. 60 cm ingekort.

Tabel

1

ras

herkomst
plantsoen

gem. lengte
(m)

per stek

gem. aantal

zijtakken
(vóór het
opsnoeien)
per stek

Androscoggin

ingekort
na het
steken

(cm)

1-jarig bewortelde planten
1-farig bewortelde planten

2,0

6

40

1,9

7

30

moerstoven
1-jarig bewor-

2,7
2,4

25
18

60

Fritzi Pauley

telde planten
1-jarig bewortelde planten

2,4

t4

t0

2,9
2,5

20
16

70
60

2,9

')')

60

Donk
Donk
Barn

Fritzi Pauley

moerstoven

Rap

1-iarig bewor-

Dorskamp

moerstoven

t0

telde planten

Het proefveld bestaat uit vakken, elk met een bepaald ras en
een bepaalde afstand. De toegepaste plantafstand en zijn 2 x 2 m,
2,5 x 2 m en 3 x 2 m. Elk vak bestaat uit 100 tor 280 stekken.
In een deel van de randbeplanting zijn langstekken van verschillende aard per ras willekeurig verspreid gestoken. Voorts zijn in

de randrijen van een aantal vakken éénjatig bewortelde planten
of speciaal behandelde langstekken geplanivan hetzeffdó ras als
het bereffende vak. De behandeling van die langsrekken bestond daarin dar ze niet werden opgesnoeid of niei werden ingekort. Her planten van de stekken met behulp van een ijzeren
pootpen, zonder woelen van de grond, bleek door her grore aan-

tal en de dikte van de langstekken een onbruikbare methode.
Een extra komplikatie was de aanwezigheid van een ploegzool
op.30 cm_diepte. In de gewoelde banen evenwel kon de langstek gemakkelijk en snel mer de hand worden gestoken.
De planten zijnhalf juni mer 100 gram kalkammonsalperer bemest; de vegetatie in de boomrijen (banen van ca. 80 cm breedte) is in her voormalige bouwland begin juni en in het voormalige weiland begin augustus op basis van vijf liter Gramoxone
per ha bestreden.

(wordt vervolgd)
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De kreatie en de selektie van klonen resistent aan de

diverse ziekten
Zvals hoger vermeld, blijft de kreatie en de selektie van klonen
die resistent zijn aan de diverse ziekten, altijd het voornaamste
deel in het geheel van het genetisch veredelingswerk van de

I

De aerchillende geuaarlijke ziekten
Het is welbekend dat de populieren over het algemeen kunnen
aangetast worden door verscheidene ziekten zowel in het land
waaÍ ze ingevoerd worden als in het land van herkomst.
Onder de voornaamste ziekten in \í-Europa moeten we vermelden:

De bhdziekten
Taphrina aurea of het klokje van de populier
Marssonina brunnea
Marssonina populi
Melampsora spec. of de roestziekten
Septoria.populi
Septotinia populiperda
Virus
De twijgziekten
Virus
Dothichiza populea
Aplanobacterium populi of bakteriekanker.
Álle bladziekten alsook Dothichiza populea zijnbijna bestendig
aanwezig in de natuur en kunnen de gevoelige populieren reeds
vanaf het eerste jaar infekteren.
Een uitzondering maken we voor bakteriekanker, waarvan de
bakteriën de jonge populieren slechts aantasten vanaf de leeftijd
van acht tot tien jaren.
Voegen wij hieraan toe dat de bakteriekanker niet voorkomt ten

Zeet kankerresistente P. nigra,

2

Reaktietesten aar? d,e uercchillende klonen tegenoaer d'e di-

aerse ziekten

populieren.

Eén iaar nz kanstmatige kankeinfektie:

zuiden van de Loire. Qnnodig te vermelden dat de afwezigheid
van de kanker het veredelingswerk en de selektie in deze streek
vergemakkelijkt.

-

Method.en

In het geheel van het selektiewerk en de kreatie van

klonen

resistent aan de diverse ziekten, hebben wij bestendig de reaktie
te testen van de nieuwe bekomen klonen tegenover deze ziekten.

Het is wel duidelijk dat de testen zo uniform mogeiijk moeten
zijn van het ene jaar tot het andere en dienen te gebeuren volgens beproefde methoden en technieken.
De beoordeling en het vastleggen in cijfers van de gevoeligheidsgraad van een nieuwe kloon tegenover een bepaalde ziekte
moet volgens objektieve normen gebeuren en herhaald kunnen
worden.
Volgens het stadium van het veredelingswerk maken de te testen klonen deel uit van een zuivere soort ofwel zijn het soorthybriden behorende tot één van volgende drie kategorieën:
Een natuurlijke populatie (stekken of ingevoerd zaad)
- De afkomst van gekende moederbomen (half-sib)
- De afkomst van verscheidene opeenvolgende gekontroleerde

-kruisingen

(full-sib).

Normaal verblijven deze jonge planten gedurende enkele iaren
in de boomkwekerij en de proefbeplantingen. Omwille van de
bestendige aanwezigheid van de diverse ziekten in de natuur en
de grote virulentie van deze ziekten, zijn deze jonge planten ten
zeerste blootgesteld aan een infektie door de bladziekten en
Dothichiza populea.
De reaktie van elke zaalling tegenover deze ziekten wordt opgetekend op basis van gedurende meerdere jaren frekwent herhaalde waarnemingen.

Aiiddelmatig geuoel.ige kloon uan P. deltoides x

Sterker geuoelige kloon oan P. del.toides

P. trichocdrad.

tricbocarpa.

x

P
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De uitschakeling van zaailingen te gevoelig aan roesr beginr
reeds op her einde van het eerste jaar.

Na de ontdekking door Ridé van de bakterie, verantwoordelijk
voor de kanker (Aplanobacterium populi), heeft deze onderzoeker eveneens een kunstmatige inokulatietest voor jonge populieren op punt gezet ten einde de reakrie van nieuwe klonen
tegenover deze ziekte reeds op jonge leeftijd te kunnen testen.
Testen van deze aard geschieden te Geraardsbergen in samenwerking met Ridé. Jaarlijks wordt een groot aantal jonge ééntot tweejarige twijgen artificieel geïnfekteerd mer de bakteriën
van de bakteriekanker.
In de loop van de laatste vijftien jaar hebben wij zo de reaktie
van duizendeo zaatlingen tegenover de verschillende ziekten
onderzocht.
Na enkele jaren van dikwijls herhaalde waarnemingen onrvangr
iedere kloon voor elke ziekte een kwotering die kan schommelen tussen 0 en 5 en die de gevoeligheidsgraad uitdrukt van de
kloon tegenover de betrokken ziekten.

De kwotering 0 wordt toegekend aan een kloon die geheel
resistent blijkt te zijn tegenover de betrokken ziekte, terwijl de
kwoteringen 1 tot 5 een gevoeligheidsgraad uitdrukken die progressief stijgt van weinig naat zeeÍ gevoelig.
Uit ervaring weten we dat de groeikracht van een kloon die een
kwotering 1 of 2 verdienr voor een bepaalde ziekte niet ongunstig zaI beïnvloed worden door de ziekte.
Daarentegen drukken de kwoteringen 4 en 5 een te hoge gevoeligheidsgraad uit, terwijl de kwotering 3 nog aanvaardbaar
ls.

Een kloon beschikt over een globale resistentie op voorwaarde
dat de diverse toegekende kwoteringen schommelen tussen 0
en 2 en slechts uitzonderlijk stijgen tot kwotering 3.
Het is duidelijk dat de beoordeling van deze globale_resistentie
neerkomt op een kompromis. Volgens het stadium en de vorderingen verwezenlijkt in her veredelingswerk kan dir compromis
op een lager of een hoger niveau ingesteld worden.

3

Uitzonderingen op deze regel:
heeft geen klonen gevonden van P. nigra of P. tricho-carpaMen
of P. Maximowiczii dewelke volledig vrij van roest zijn.
Álle P. nigra klonen zijn gevoelig ror zeer gevoelig aan
-Dothichiza
populea.
Alle onderzochte klonen van P. Maximowiczii zijn gevoelig

-aan bakteriekanker.
d Het is slechts uitzonderlijk

dat wij, door eenvoudige selektie
tussen de natuurlijke populaties van P. nigra, P. deltoides en
P. trichocarpa enkele klonen hebben bekomen die over een voldoende hoge globale resistenrie beschikken regenover alle ziekten op deze tabel.
Voor zover deze klonen nog over alle andere noodzakelijke
eigenschappen beschikken zoals bijvoorbeeld de aanpassing aan
de breedtegraad, de groeikracht, goede vorm, enz. zijn zij baikbaar in de praktijk der populierenteelt.

4

Het rcbeppen aan. rcsisiente klonen bij mid.d,el oan kruisingen
Meestal is de hoogste globale resistentie nochtans enkel te bereiken en te verenigen in één enkel individu na één of meerdere
gekontroleerde kruisingen tussen de beste geniteurs van de verschillende sooÍten.

De reaktie aan de klonen aan

aier belangrijke

soorten

De gemakkelijkheid, waarmee de verschillende intra- en inter-

de aerschillenàe ziekten.
tabel 4 geven wij een overzicht betreffende de reaktie van de

specifieke kruisingen zich laten uirvoeren, vergemakkelijkt gevoelig het werk.

d.e

te genoaq

In

verschillende geteste klonen van de vier belangrijke hoofdsoorten tegenover de verschillende ziekten.
Enkele aanmerkingen zijr.bij deze tabel te maken:
a De kwoteringen van deze tabel zijn enkel geldig voor de
klonen verteg€nwoordigd in onze verzameling.
b Verscheidene punten blijven ter studie.
Zo is de reaktie van de soorten P. nigra en P. trichocarpa regenover virus nog niet goed gekend. Ook de studie van de reaktie
van de diverse sooten tegenover Septoria populi en Septotinia
populiperda vraagt nog bijkomstige waarnemingen.
c Praktisch is her mogelijk gebleken voor elke soort en elke
ziekte afzonderlijk beschouwd meerdere zeer resisrente klonen
te selekteren en zelfs zulke klonen dewelke volledig immuun
zijn ten overstaan van de beuokken ziekte.
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Dit

veredelingswerk bestaat aidus uit een opeenvolging van
resistentietesten die resulteren in de selektie van enkele meest
resistente klonen en gekontroleerde kruisingen tussen deze zelÍde klonen.
De gekontroleerde kruisingen, dewelke absoluut onmisbaar zijn
geschieden het eenvoudigst in de serre.
Tabel 5 geeft een overzichc van de verscheidene geslaagde kruisingen in de verschillende opeenvolgende generaties.
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gaande van kruisingen van de tweede generatie van P. nigra x
P. nigra, zaailingen uit te lezen die resistenter zijn aafi de vermelde ziekten.

P. trichocarpa
P. Maximowiczii

De jaeriijkse produktie van nieuwe z ailingen varieert

tussen

15 en 20.000. Alle zaailingen worden onderworpeo aan verschillende resistentietesten zoals hierboven beschreven.
Zonder in detail re treden, kunnen we als volgt de tot op heden
bereikte resultaten samenvatten.
I ntrasp

e

cif ie k e kr uisin gen

P, nigra x P. nigra
Zoals reeds hoger vermeld zijn de klonen van deze soort minder
bruikbaar in onze produktiebeplantingen omwille van hun be-

trekkeiijk hoge gevoeligheid aan bladziekten en meer bepaald
aan roest en ook aan Dothichiza populea.

Enkele klonen, dewelke meer resistent zijn aan deze ziekten
werden teÍuggevonden in de vallei van de Garonne, m^at zii
zijn minder bruikbaar in ons land omwille van het grote verschil inzake breedtegraad.
Onder invloed van een transgressie-effekt is het mogelijk, uitBladtorrn aan. Popilas nigra- Denderuallei, België.

P. deltoid,es x P. deltoicles
De verschillende opeenvolgende kruisingen (zie tabel 5) hebben
ons toegelaten twee belangrijke reeksen van klonen uit te selekteren met een uiterst hoge globale resistentie tegenover de verschillende ziekten.
In een eerste reeks groeperen wij een aantal klonen met een
zeer hoge resistentie (0 tot maximaal 2) tegenover alle bladziekten en Dothichiza populea.

De globale resistentie aan deze ziekten verhoogt in de opeenvolgende generaties. Dezelfde klonen blijven evenwel nog te
gevoelig aan bakteriekanker.
Verscheidene van deze klonen zijn zeer bruikbaar in een zone
waer de bakteriekanker niet bestaat.
In een tweede reeks vinden wij enkele tientalien meer recent geselekteerde klonen terug die over een globale resistentie beschikken tegenover alle ziekten, bakteriekanker inbegrepen. De verschillende kwoteringen schommelen tussen 0 en maximum 2.
De globale resistentie, waarover meerdere van deze klonen beschikken is de hoogste dewelke men tot nog toe teruggevonden
heeft.
Daar verscheidene van deze klonen eveneens beschikken over
andere noodzakelijke eigenschappen zoals een goede vegetatieperioCe, een goede vorm, een snelle groeikracht, enz., zijn wij
overgegaan tot de vegetatieve vermeerdering van deze klonen
ten einde ze zo vhtg mogelijk in verscheidene vergelijkbare
proefbeplantingen te planten.
Hier is aan te merken dat de aanplantingen met de beste klonen
van deze laatste reeks niet alleen waardevol zullen zijn oP ge-

bied van produktie, maar bovendien zullen deze plantingen
eveneens echte zaadboomgaarden worden.

\Vij

hopen op deze manier de onontbeerlijke grondslagen te

hebben gelegd voor een overvloedige zaadproduktie van enkele
superieure families en populaties van P. deltoides. In een be-
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trekkelijk nabije toekomst, zal het op deze wijze mogelijk ztjn
P. deltoides beplantingen aan te leggen op basis van zaailingen.

P, rrichocarpa x P. tricbocarpa.
De klonen van deze soort zijn weinig of niet gevoelig aan
Taphrina aurea en de twee Marssonina-soorten. De gevoeligheid
voor de verschillende soorten roest is middelmatig tot hoog.
Sedert wij enkele goede geniteurs hebben kunnen selekteren dewelke zeer resistent zijn aan bakteriekanker, stijgen de mogelijkheden van deze soort zeer snel. Te meer daar dezelfde klonen
zeer resistent zijn aan de gevreesde ziekte Dothichiza populea.
De kruisingen, gelukt tussen deze betere geniteurs, hebben ons
toegelaten tientallen klonen uit te kiezen welke zeer resistent
zijn aan bakteriekanker en Dothichiza populea en slechts weinig
tot middelmatig gevoelig aan roesr.
Het blijkt tevens mogelijk te zijn deze laatste gevoeligheid te
verminderen onder invloed van een bepaald transgressie-effekt
dat zich in de opeenvolgende generaties voordoet.
Het ligt in onze bedoeling weldra enkele klonen van P. trichocarpa ter beschikking te stellen van de planters. Tussen deze
klonen moeten we vooreersr onze klonen Y.24 en Y.235 vermelden dewelke in de Verenigde Staten geselekteerd werden en
in Europa ingevoerd werden door het Instituut te Geraardsbergen.

Verscheidene kruisingen van de tweede generatie en terugkruisingen werden ondertussen uitgevoerd en zullen ons toelaten
klonen te selekteren met een verhoogde globale resistentie.
P. tricbocmpa x P. Max,itnouiczii en aice oersa
Verscheidene kruisingen (Fr en Fz) werden uitgevoerd.
Zulke kruisingen maken het mogelijk bastaardklonen voorr te
brengen en te selekteren dewelke, alhoewel zij middelmatig gevoelig zijn aan roest, merkelijk resistenter zijn aan de andere
bladziekten, aan Dothichi za populea en aan bakteriekanker.
Volgens diverse aanduidingen, zouden deze hybriden, die gemakkelijk inwortelen, zich tevreden stellen met minder rijke en
minder vochtige gronden en ook met minder licht.
Zij ge&agen zich een beetje als ,,bosbomen".
Proeven zijn lopend om beter de ,,bos"eigenschappen van enkele
P. trichocarpa klonen en hun hybriden mer P. Maximowiczii re
onderzoeken.
P. nigra x P, tricltocarpa en uice uersa

De enkele gelukte kruisingen hebben de selektie toegelaten van
enkele tientallen klonen die zeer groeikrachtig zijn en tevens

zeer resistent zijn aan bakteriekanker. ITij zetten onze waarnemingen verder voor de andere ziekten.

G

Samenvatting en besluiten

P. Maximouiczii x P. Maximowiczii
De verschillende onderzochte klonen van deze soort zijn weinig
tot middelmatig gevoelig aan bladziekten en zeer resistent aan
Dothichiza populea.
Hun algemene gevoeligheid aan bakteriekanker maakt ze evenwel niet bruikbaar voor de praktijk der populierenteelt.

Uit produktiecijfers blijkt dat populieren aanzienlijke

D e int er sp e cifie

naar een monoklonale teelt van enkele euramerikaanse klonen.

k

e kruis in gen

De beste geselekteerde klonen uit de verschillende herkomsten
van de vier belangrijke soorten worden niet enkel gebruikt in
de intraspecifieke kruisingen maar ook in de inrerspecifieke. In

heden hout kunnen voortbrengen

in

hoeveel-

een korte tijd.

Door de teelt van populieren, volgens de omstandigheden min
of meer intensief, kan men derhalve een belangrijk deel dekken
van de steeds belangrijker wordende behoeften aan hout.

Ongelukkiglijk is de aktuele populierenteelt, omwille van een
tijdelijk gebrek aan waardevolle klonen, te zeer geëvolueerd
Deze populierenteelt, mer haar beperktheid aan klonen, is bestendig bedreigd door de verschillende ziekten en zal moeilijk
een uitbreiding kunnen nemen.

werkelijkheid geschieden de beide reeksen van kruisingen vol-

Het is bijgevolg zeer aangewezen het veredelingswerk van

gens paralleel lopende schema's.

populier langs genetische weg nog aktiever vooÍr te zerren.
Zoals dir geschiedt bij de teelt van de verschillende landbouwgewassen, moet het voorrdurend werk van genetische verbetering en van selektie van nieuwe variëteiten de basis vormen van

De interspecifieke kruisingen zijn niet alleen interessant voor
het scheppen van klonen met een hoge globale resistentie tegenover de verschillende ziekten maar zij laten terzelfdertijd de
kombinatie toe van een ganse serie andere eigenschappen.
De stekken van de meeste P. deltoides klonen worteien bijvoorbeeld zeer slecht in terwijl alle P. nigra en P. trichocarpa klonen
gemakkelijk te stekken zijn.
\Vij stellen nu vast dar de hybriden P. deltoides x P. nigra en
P. deltoides x P. trichocarpa doorgaans zeer goed inwortelen.
In tabel 5 hebben wij eveneens een overzicht gegeven van de

verschillende opeenvolgende generaries uitgevoerde en gelukte
kruisingen.
P. deltoides

x P. nigra - één richting
x P. trichocarpa en vice versa
x P. Maximowiczii en vice versa.
P. deltoides brengt over het algemeen in de kruisingen de resistentie bij aan de bladziekten en Dothichiza populea en soms
aan de bakteriekanker.
P. nigra zorgt voor de hoge resistentie aan kanker.

P. trichocarpa brengt de resistentie aan kanker en Dothichiza
populea bij.
P. Maximowiczii zotgt voor de resistentie aan Dothichiza populea.

Talrijke kruisingen van de eeÍsre generarie van deze aard, uitgevo:rd in de loop der jaren, hebben ons toegelaten meerdere
klonen te selekteren die over een hoge resistentie beschikken
tegenover de diverse ziekten.

de

een intensieve populierenteelt.

Op het ogenblik is de materiële basis gevestigd en de theoretische kennis verworven om een voortdurende produktie van
nieuwe klonen te verzekeren.
De nieuw te produceren klonen moeten steeds meer en meer
resistent zijn aan de diverse ziekten.
Hoewel we in deze uiteenzetting enkel gesproken hebben over
de resistentie aan de ziekten, mogen wij niet uit het oog verliezen dat andere faktoren en kriteria in overwegin g zijn te nemen
in het geheel van her veredelingswerk.
Als voorbeeld vermelden we de aanpassing van de verschillende
soorten en hybriden aan het klimaat, aan de verschillende grondtypen, hun behoeften aan meststoffen, de groeikracht der klonen, de kwaliteit van het geproduceerd hour, enz.
Dank zij de aktiviteit van de werkgroep voor proefbeplantingen
van de Nationale Populieren Commissie, beginnen de eerst bekomen nieuwe klonen verspreid te worden in een uitgebreid net
van proefbeplantingen.
Naarmate andere nieuwe klonen beschikbaar worden zullen
deze percelen aangroeien in aantal en belangrijkheid.
Zo kunnen wij hopen dat wij in een betrekkelijk nabije

toe-

komst bestendig een ganse gamma van verschillende klonen ter
onzer beschikking zullen hebben, regelmatig vernieuwd door
nieuwe selekties, hetgeen een doelteffende en voorspoedige po-

pulierenteelt zal verzekeren.
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Bevordering van de aanplant van espen

1)

De esp (trilpopulier, P. tremula) wordt betrekkelijk weinig aangeplant. Deze, in ons land inheemse populierensoort zou op veel
grorere schaal kunnen worden gebruikt, indien een aantal ,,knelpunten" zou worden opgeruimd. Deze knelpunten zijn:
I geringe kennis omtrent optimale groeiplaats van de esp
2 geringe ervaring in de handelskwekerijen op het gebied van
vermeerdering en kweken van espen
3 het ontbreken van goed uitgangsmateriaal.

een recente analyse van groeiplaatsen van espen blijkt, dat
de houtproduktie van geselekteerde espen maximaal is op rijke,
vrij natte z.g. beekeerdgronden en beekleemgronden; deze produktie kan daar in de eerste tien jaar na aanleg 200 m3 bedragen bij plantwijdten van 3 x 3 m (dus gemiddeld 20 mB per ha
per jaar). Op haar- en veldpodsolen is de produktie echter zeer
veel lager; waarschijnlijk nauweliiks 5 mB per ha per jaar.

Uit

2

Vermeetdering en kweken in ile praktijk
Er is thans in Nederland alleen op kleine schaal afzet van espen,
voornamelijk voor landschappelijke beplantingen, in geringe
mate ook voor beplantingen binnen de bebouwde kom.

g uir zaad' komt in de nederlandse kwekerswereld
niet of nauwelijks voor, hoewel zaailingen hier wel in de handel
zijn. Deze zaailtngen zijn echter uit Duitsland afkomstig. Deze
geimporteerde éénjarige zaarlingen worden door nederlandse
Vermeerderin

kwekers doorgekweekt.
Vegetatieue vermeerdering van esPen wordt op twee manieren
gedaan door de nederlandse kwekers nl.: uit wortelopslag en
door middel van enten op bewortelde P. alba onderstammen.

Voor het kweken van planten uit wortelopslag wordt gebruik

,;/

gemaakt van natuurlijke opslag, verzameld in beplantingen,
houtwallen, etc.
Een alternatieve methode voor het kweken van planten uit worEén der ntooiste nnaurlijhe espenbosjes in on's lanà (nzbij Herikb*izen,
Z,Velaue). Goede aorm, zeer langzame groei. Aan de ranlen berk,

À[ooie, recbte erp, onlstaafi door kunstmatige kruisittg

Ter toelichting het volgende:

I I{ennis van de groeiplaats
In Nederland komen espen van

nature op zeer uiteenlopende
groeiplaatsen voor: veen, zand (zowel podsolen als kalkhoudende kustduinzanden), oude bouwlanden op zand en uiteenlopende associaties o.m. met veen en met rivierklei. Bovendien kan
esp een ruderaal worden genoemd om zijn veelvuldig voorkomen op puin.
In ons land is de houtproduktie van wilde espen zeer laag,3-5
mB per ha per iaar. De esp komt voor in de struwelen (mantelgezelschappen) van eiken-, beuken-eikenbos en als duinstruweel
(\Wolterson,,,Populier", november 1971).
Gaat men over tot aanplant van espen dan zal geselekteerd
plantmateriaal gebruikt moeten worden, dat op geschikte groeiplaatsen veel betere produkties kan bereiken.

r) Rapport, uitgebracht aan de Nationale Populieren Commissie door
de ,,werkgroep Plantsoen en rassen".
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telopslag zou de aanleg van éénklonige wortelmoerhoeken kunnen zijn. Door de kwekers worden dan elk jaar de opkomende
planten gerooid met het stuk wortel, waataafl zij ontsproten
zijn. Deze planten worden nog een jaar opgezet. Het uitsteken
induceert de achtergebleven wottelstukken tot nieuwe scheutvorming, zodat het proces van jaar tot iaar blijft doorgaan. Een
variant van de methode zou kunnen zijn 10-20 cm lange wortelstukken als stek te steken. Twee bezwaren van deze methode

zijn:

a

De mate van wortelbroedvorming is een klonale eigenschap.
Klonen, die veel wortelbroed vormen, zullen het meest worden
vermeerderd. Deze eigenschap is echter ook in beplantingen
een nadeel, omdat de vanuit bosranden steeds weer opkomende
opslag de beheerskosten kunnen verhogen.
b Indien de wortels in de wortelmoerhoek b.v. door ror zouden worden aangetast, wordt de ziekte met het plantsoen in de
aanplant overgebracht. Deze veronderstelling is in de praktijk

tremula); een tweede groep zijn de hybriden van P. alba en
P. grandidentata (,,big rooth aspen", een amerikaanse esp).

De vermeerderingsproblemen mer beuekking tot zuivere espen
zijn te verdelen in vegetatieve en generarieve. Hierbij dient ook
het uitgangsmateiaal in beschouwing te worden g€nomen.
Vefuetering uan de uegeíatieae uermeerd,ering

Het Bosbouwproefstation is bezig de reeds genoemde vegeratieve vermeerderingswijzen te verbeteren en tracht, in samenwerking met de praktijk ook nieuwe merhoden te ontwikkelen.
De meest geschikte merhoden zullen op zo korr mogelijke terde praktijk worden geintroduceerd.

mijn in

nog niet bewezen. \7el ziet men bij natuurlijke wortelopslag
van oude, door hartrot aangetaste bomen, ook hartrot in de
jonge opslag.
Uitgangsmateriaal voor de huidige vegetatieve vermeerdering is
in sommige gevallen inheemse (wilde) esp. \Tellicht zijn er ook
andere klonen in sommige kwekerijen in gebruik.

Het enten van €spen op bewortelde onderstammen van P. alba
wordt in de praktijk maar weinig toegepasr.
Het is niet geheel duidelijk welke klonen van espen voor dit
enten in gebruik zijn. Voor zover bekend zijn een of enkele
duitse klonen in zwang, terwijl wellicht ook inheemse wilde
espen gebruikt worden.
FIet enten op bewortelde P. alba onderstammen is duur. Machinaal enten (met een entmachine) zou deze kostprijs kunnen
verlagen. Er bestaan echter nog geen ervaringen mer het machinaal enten van espen.
Plantsoenprijs

Bij

espen is de plantsoenprijs in veel srerkere mate dan bij
zw^rte- en balsempopulieren bepalend voor de rentabiliteir van
de beplanting, daar espen in dicht verband worden geplanr (ca.
1000 planten per ha).

3

Uitgangsmateriaal
,,til7ilde" in Nededand inheemse espen zijn uitgesproken langzame groeiers zoals gebleken is

uit het jarenlange onderzoek mer

P. tremula bij de hoofdafdeling Veredeling van het Bosbouwproefstation. Door gekontroleerde kruisingen russen voornamelijk Poolse espen en selektie van de nakomelingen zijn thans
veel beter groeiende espen beschikbaar bij het Bosbouwproefstation. Gebruik van wilde espen is dan ook af te raden. Import
van geselekteerde zaailingen uit Duitsland kan goed groeiend
materiaal in ons land opleveren, doch dit is op voorhand niet
zeker. Samenvattend kon worden gesteld dat zowel zaad als klonen door het Bosbouwproefstation ter beschikking gesteld dienen te worden van kwekers, die espen willen kweken.
Maatregelen ler aerbetering

Geleidelijk verkrijgt men meer inzicht

in de groeiplaatseisen

van de esp. Esp is zeker geen populier met snelle groei op arme
en droge groeiplaatsen zoals podsolen.
Daarom, en ook met her oog op de vermeerderingsproblemen
heeft het zin sommige aan espen verwanre populierenhybriden
hierbij in de beschouwing te berekken. Het Bosbouwproefstation heeft een aantal klonen ontwikkeld die beter stekbaar zijn
dan de P. tremula (zowel uit zomerstek onder nevel als uit winterstek). Zij zijn hybriden van witte abeel (P. alba) en esp (P.

Geselekteerde espefl op A[.iddachten (op droge grond.), Gem. hoogte nz

20 jaar 18 m.

Bij

de vegetatieve vermeerdering valt b.v. nog re denken aan
vermeerdering uit afleggers, aan verbeterde merhoden van vermeerderen uic zomerstek onder nevel, en aan enten op onbewortelde onderstam. Enige ervaring bestaat wel; her stekken van
zomerstek onder nevel gaf maximaal 30 % slaging (bij één

kloon, een zuivere P. tremula). Mogelijk vah hier door expetimenteren een beter resultaat te bereiken ook bij andere klonen. Jonge zaailingen blijken veelal goed stekbaar.
Enten op onbewortelde ondersram van P. alba was geen sukses.
Vijziging van de wijze van stekken, gebruik van andere klonen
van P. alba of van andere soorten dan P. alba, zou hierin verbetering kunnen brengen.
Opzet aan de generarieue uermeerd.ering
Espenzaad kan door her Bosbouwproefstation worden geleverd

en wel:
- uit gekontroleerde kruisingen

in de kas russen geroerste

7L

ouders, waarvan de nakomelingen in de afgelopen 10-20 jaar
hun superioriteit in vergelijkende proeven hebben bewezen.
- uit de espenzaadtuin van het Bosbouwproefstation, aangelegd
in I97l met enten gemaakt in 1969 van de beste tien van deze
getoetste ouders. ln l)111 produceerde deze zaadtuin voor het

eerst een flinke hoeveelheid zaad. Hopelijk zal àeze zaadtuin in
de komende jaren zaad biijven produceren.

Ktueken uit zaad,

IJitzazien van zaad in de koude bak is goedkoop, doch geeft,
blijkens ervaringen bij het Bosbouwproefstation, een veel lager
slagingspercentage en veel geringere groei dan uitzaaien in de
kas en overbrengen van zes tot acht weken oude pianten uit de
kas naar de koude bak.
In samenwerking met de praktijk zijn proeven aan de gang over
het opkweken van espen utr zaad, waarbij het Bosbouwproefstation het zaad heeft geleverd.
Men zou bijvoorbeeld werkwijzen, die in de groenteteelt worden
toegepast ook bij espenzaad kunnen proberen, zoals het machinaal zaaien van espen in perspotjes.
Als tegenhanger kan men ook denken aan een zeet extensieve
methode: natuurlijke verionging rit zaaà, gevolgd door uitsteken van de zaailingen. In de zaadtuin zou men kunnen onderzo:ken of de methoCe praktisch bruikbaar is, tenminste indien
de grond daar geschikt blijkt voor het verkrijgen van natuurliike
v,erjonging.

Samenvatting en konklusie
Op geschikte gronden kunnen €spen tot 20 mt per ha per iaar
proCuceren. Om de aanlegkosten van espenbos aznvazrdbaar re
hcuCen moet espenplantsoen go:dkoop zijn. Vermeerdering en
kweekmethoden mo3ten op dit doel zijn afgestemd.
Het is nog niet te voorzien welke wijze van vermeerdering de
gcedkoopste zal zljn, de generatieve of één der vegetatieve. Voor
elk van beide methoden is nog onderzoek vereist om de meest
praktische daarvan aan te geven.

Gerekend naar de benodigde tijdsduur voor de produktie van
espenplantsoen kan het volgende worden gesteld.
Zaad als teeltmateriaal zal op kortere termijn plantsoen leveren
dan vegetatieve vermeetderingsmateriaal. Zaad is sedert 1974
beschikbaar o.m. uit een zaadtuin. Voor vegetatieve vermeerdering op grotere schaal zijn minstens drie jaren nodig om voldoende uitgangsmateriaal (moeren, enthout, wortels, stekmateriaal) te kweken.

Schors t,an de es4

H. W. Kolster
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Het wateren van langstekken van populier

Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

Het soort populierenplantsoen dat men bij de aanleg van zijn
beplanting gebruikt, is van grote invloed op de kosten van dat
plantsoen en tegelijkertijd op die van de aanleg. Zo zalhet duidelijk zijn, om maar een paar uitersten te noemen, dat het nogal
wat uitmaakt oÍ driejarige bewortelde populierenplanten worden gebruikt of dat een beplanting met stekken wordt aangelegd. Als men dan bovendien nog weet dat de aard van het
plantsoen van grote invloed is op de jeugdgroei en op de gevoeligheid voor bepaalde ziekten, zal het duidelijk zijn dat et
nogal wat van afhangt welke soort plantsoen men gebruikt.
Aan het eind van de vijftiger jaren hebben Van der Meiden en
Overbeek 1) in Oostelijk Flevoland en in de Noordoostpolder
een onderzoek ingesteld naar de konsekwenties die het gebruik

van verschillende soorten plantsoen van eurametikaanse populieren met zich meebrengt. Daarbij zijn de grote voordelen gebleken van het gebruik van êéniaige planten, tenminste onder
de daar geldende omstandigheden. Men heeft bij de proef ook
langstek en kortstek betrokken. Ter verduidelijking: met kortstek wordt bedoeld de stek zoals die normaliter door de kwekers
wordt gestoken, met langstek wel of niet getopte twijgen; de
laatste kan men verkrijgen door van éénjarige planten het wortelstelsel af te kappen, men kan ze ook snijden van moerstoven.
In de proeven van de genoemde auteurs bleek kortstek voor l.ret
aanleggen van praktijkbeplantingen niet bruikbaar, tenzij veel
zorg wordt besteed èn aan het schoonhouden van de grond èn
aan de beplanting zelf . Bij langstek werden uiteenlopende resultaten behaald; de gevonden grote verschillen waren afhankelijk

t; H. Á. van der Meiden

van de kloon, van de bodemkwaliteit en van de verwildering
van het terrein. Om twee redenen dachten de auteurs aan de

'Wageningen.

mogelijkheid dat het vochtgehalte van de stek een rol zou kunnen spelen en wel, ten eerste, omdat op een meer vochthouden-

en J. L. F. Overbeek - Mogelijkheden in de
keus van populierenplantsoen. Ned. Bosbouw Tijdschrift 1960, nr. 5/6
(pag. 184-2O1). Korte Mededeling u. 42, 796O Bosbouwproefstation,

7)
de grond de resultaten beter waren en, ten rweede, omdat díe
rassen het minsr goede resulraat bleken re geven waarvan op
andere gronden werd verondersteld dat ze gevoeliger zijn voor
uitdroging.

Tijdens de bijeenkomst van de Internationale Populieren Commissie in Bucarest, vier jaar geleden, werd door Nieuw-Zeeland
een rapport ingediend waarin melding werd gemaakt van uitstekende resultaten, verkregen bij het ,,wareren" van poten (de
laatste zou men ook zware langstekken kunnen noemen) 2). Die
resulcaten kwamen op het volgende neer. De poten, twee jaren
oud en drie meter lang, bleken in her begin van de winter het
laagste en in het voorjaar het hoogste vochtgehalte te hebben.
Maar zelfs in her voorjaar namen de poten nog 15 7o van hun
gewicht aan vocht op. Uir het onderzoek bleek dat de aanslag
van dit plantmateriaal srerk werd bevorderd indien het veertien
dagen voor het planten in water werd gelegd.
De Stichting Indusrrie-Hout besloot zich nader over deze kwestie te oriënteren, en wel om twee redenen. In de eerste plaats is
langstek een zeer goedkope vorm van plantmateriaal, zeker als
men de plantkosten er bij betrekt; verlaging van de aanlegkosten is van zeer groot belang waar her gaar om de financiering
van nieuwe beplantingen. In de tweede plaats was de Stichting
Industrie-Hour voornemens zich intensief bezig re gaan houden
met zeer dichte plantafstanden, gekoppeld aan zeer korre omloop. Elders in dit nummer wordt over deze mogelijkheid van
populierenteelt bij,,mini-omlopen" meer uitgebreid bericht.
Zeer kleine plantafstanden vragen echrer eenvoudig plantmateriaal met lage plantkosten. De Stichting Industrie-Hout heeft
dan ook een proef uitgevoerd in een beplanting in Gemonde
om na te gaan in hoeverre de resulraten, in Nieuw-Zeeland bereikt, ook voor bepaalde omsrandigheden in ons lang zouden
gelden.

Opzet en resultaten van een proef

in de beplanting

diep zijn gestoken, en de éénjarige planren werden na de aanleg
ongeveer 15 cm ingekorr.
De beplanting kreeg enkele maanden later een bemesting van
100 gram kalkammonsalpeter per plant; onkruidbestrijding is
achterwege gelaten vanwege de uiterst geringe hergroei van de
onkruidvegetatie.
In de tabellen 1 en 2 zijn de resulraren van de proef vermeld.
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2 De hoogte rtan de planten aan bet eind uan 1973 en de
in 1973.
'Dorskamp' 'Oxford'
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hoogtegroei
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49
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Gemonde

1-jarig betuorteld.

199

,3

r54

Op een terrein van de heer Voorboom re Esch werd in het voorjaar van 1973 een kleine proeÍbeplanting aangelegd. De grond
bestaat uit matig f.ijn zand mer een bouwvoor van ongeveer
80 cm dikte. Het perceel was ror L970 als bouwland in gebruik
en heeft vervolgens drie jaar braak gelegen. Het is na bemesting
met drijfmest (50 ton per ha) in februari 1973 ongeveer 20 cm

1) resultaten afkomstig van slechts 3 planten

gevoerd; elke behandeling bestond

uit acht planten die, per

ras,

willekeurig verspreid zijn uitgeplant. De volgende behandelingen werden ro--gepasr:

1

Langstek, gewaterd gedurende veerrien dagen voor het

planten.

2
3
4
5

Idem, zeven dagen gewarerd.

ldem, vierentwintig uur gewaterd.

Niet gewaterde langstekken.
Eénjarig beworteld plantsoen, niet gewaterd.

3

Tabel

t6t

jarige bewortelde planten in de proef betrokken.
Met het plantmateriaal van elk ras zijr. vijf behandelingen uit-

0

één plant gedeeltelijk ingestorven

24 uur watet

diep gefreesd.
Voor de proef werd gebruik gemaakr van langstekken van drie
rassen, en wel 'Oxford', 'Rap' en 'Dorskamp'. De langstekken
werden op 9 maarr op her plantterrein gemaakt uit éénjarige,
zeer weinig betakte, bewortelde planten waarvan het wortelstelsel werd afgehakt. Daarnaast werd van elk ras een aantal één-
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Daaruit zijn de volgende konklusies re trekken:

1 Er is bij langstek een duidelijk positieve invloed van het
wateren te konstateren. Als kriterium fungeert her éénjarig beworteld plantsoen, dat bij geen van de onderzochte rassen uitval
vertoonde.
2 Het wateren van langstek gedurende vierenrwintig uur geeft
reeds een duidelijke verbetering van de aanslag, maar een optimaal resultaat yraagt een iets langere periode. In dit verband is
een amerikaans onderzoek bij Populus delroides interessant, dar
heeft geleid tot de konklusie dat een warerperiode van drie
dagen nodig is.
3 'Dorskamp' vormt een uitzondering in die zin, dar het uitvalpercentage bij onbehandelde langstek zeer hoog is en dat ook
bij langer wateren nog enige uiwal optreedt.
4 De groei in het eerste jaar van de wel aangeslagen planten
wordt niet beïnvloed door het wateren.
5 Het zal interessant zijn om verder te onderzoeken, ren eersre,
in hoeverre bij andere belangrijke handelsrassen en op andere
gronden dezelfde konklusies gewemigd zijn en, ten rweede, in
hoeverre een verdere verfijning bereikt kan worden bij de be-

vertoonden,

paling van de tijdsduur van wateren. De Stichting IndustrieHout is hiermee bezig.
6 De bovenstaande konklusies zijn van belang voor de kwekers van populierenplantsoen die jaarlijks grote hoeveelheden

'z) H. Á. van der Meiden - De Internationale Populieren Commissie in
Bucarest. ,,Populier" 1972, r. 1 (pag. 7-10).

kortstek, dat wil zeggen de normale populierestek, planren. Door
enkele dagen voor het steken deze stekken in water te leggen
kan het aanslagpercentage met grore waarschijnlijkheid sterk
worden verhoogd.

Vlak voor de aanleg, dat

wil

zeggen op 23 maart, werd het
plantsoen, waarvan de knoppen nog geen uitloopverschijnselen

uit het water respektievelijk uit de kuil gehaald.
De langstekken, die met behulp van een ijzeren pootpen 40 cm
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Spaander- en vezelplaten vervaardigd uit populier

1)

Spaanderplaten

blijven voor spaanderplaat alleen nog over de top en de takken,

De kenmerken van spaanderplaten van populierehout komen

die men over het algemeen op lengten van 1.00 tot 1.20 m

natuudijk sterk overeen met die van de houtsoort zelf en met
de wijze, waarop zij verwerkt is. Voor wat betreft het onbewerkte hout zullen hier de belangrijkste kenmerken gegeven worden,
nl. het soortelijk gewicht juist na het kappen en bij normale
vochtigheid, de volumedichtheid (- kilogrammen droge stof
per mB vers hout) en de schommelingen daarvan op verschillende hoogten van de stam en op verschillende aÍstanden tot het
hart van de boom.
Het verse soortelijk gewicht varieert van 0.60 tot 0.95 gr/cm9.
Het luchtdroge s.g. (12 7a vocht) ligt meestal tussen 0.310 en
0.315, met uitschieters van 0.26 en 0.52 g/cmg, terwijl het algemeen gemiddelde tegen 0.33 aanligt.
Voor volume-dichtheid: zie grafiek 1.
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de kern van de stam variëren het vochtgehalte en de volumedichtheid over het algemeen volgens het beeld dat in de grafieken 2a en 2b is weergegeven, waar men kan aflezen dat het
soortelijk gewicht toeneemt, naarmate men hoger in de stam
komt, terwijl het vochtgehalte onder in de stam het grootst is.
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In de takken is het soortelijk gewicht iets groter dan in de stam.
Aangezien het onderste deel van de stam, dat in het algemeen
foutvrij is, veelal wordt verwerkt tot fineerhout, triplex en lucifers en het middelste gedeelte van de stam wordt verzaagd,
r)

verloren.
De spanen zijn over het algemeen aan de dikke kant; de dikte
schommelt tussen 0.38 mm en 0.46 mm, terwijl men bij naaldhout vaak dikten tot 0.1 mm aantreft.
De oppervlakte van 100 gr. spaanders (twee-zijdig gemeten) is
ongeveer 7.2-1.4 m2, hetgeerr overeenkomt met 4.2-4.6 m2 voot
één dm3 hout.
Het lijmen geschiedt bijna steeds met ureumformaldehyde; sommige fabrikanten vervaardigen platen met slechts één homogene
laag, anderen daarentegen werken met drie lagen zonder daarbij
echter het gladde oppervlak te bereiken, dat alleen mogelijk is
met zeer fijne spaanders.
Het extrusieprocédé vindt weinig toepassing.
Her gemiddeide soortelijk gewicht van de verkregen platen
varieert tussen 500 en 650 kg/m}: men spreekt met opzet over
gemiddelde waarde, want zelfs in spaanderplaten, die uit één
laag bestaan, ziet men verschillen in soortelijk gewicht van binnen in de plaat naar buiten. Bij spaanderplaten van 19 mm met

Ís9à

0,36

4

Easb

spaanders, zoals dit gebeurt in de laatstgenoemde industrieën, levert geen enkele moeilijkheid op, zeker
niet als het te verwerken hout nog vers is.
De een-meter stukken, waarvan de doorsnede vatieert tussen
vijf tot zes cm en 18-20 cm, worden niet ontschorst en in verband hiermee kan men het aandeel schors in de totale massa
van de spanen op tien 7o schatten; in werkelijkheid is het percentage schors in meterhout van kleine diameter 12 à 13 %o,
maar tijdens het proces gaat akijd een gedeelte van de schors

De verwerking tot

g€mitrlde

g6middelde
6

kage van vezelplaar..

een gemiddeld soortelijk gewicht van 0.55 was het soortelijk
gewicht middenin 0.49, tegen de buitenkant 0.65. Een andere
plaat, van dezelfde dikte, die een gemiddeld soortelijk gewicht
van 0.64 had, woog middenin 0.53 gr/cms eo aan de buitenkant 0.81 gr/cm}.
De dikte van de vervaardigde platen varieert gewoonlijk tussen
6 en 25 mm; de laatste tijd begint men ook met de produktie
van drie mm-platen.

16

12

z^agt, dLe naar de fabriek worden getransporteerd, waar ze vel
volgens worden verspaand. Dit sortimenc dient evenwel niet
uitsluitend voor de vervaardiging van spaanderplaten; het wordt
ook gebruikt als grondstof voor mechanische pulp en voor bepaalde halfchemische pulpsoorten, zoals benodigd voor de fabri-

Lezing voor het Internationale Populietencongres, !?'ageningen 7-10
mei 1973.
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De opname van water en opzwellin
grafieken 34, B en C.
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Spaanderplaten kunnen worden gebruikt voor
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meubels

verpakkingen

bewegwijzering en
auto's (delen die niet belast worden).
Het gebruik voor kisten behoort echrer nog niet tot de toepas-

19 mm

Aronmen uan. grafieken )
onderdompeling in water van 20"C gedurende 72 uur
2e fase vorst - 11"C gedutende 24 uur
3e fase blootstelling aan stoom van 50"C gedurende 72 uur
totaal zeven dagen

Details aan

de bouw: voor lichte tussenschotten, plafonds, betimmeringen, kasten, deuren, en zelfs als vloer of als grondlaag voor parketvloeren. Vrij algemeen is het gebruik in de bouw in de agrarische sektor.

d.e

singen.

Á. le fase

De toepassingsmogelijkheden hebben zich in de ioop der tijd
gewijzigd en verbeterd, gelijke tred houdend mer de vooruitgang van de techniek en de laatste jaren is de verscheidenheid

3B

Vanneer men her verbruik van spaanderplaten in Italië en de
specifieke gebruiksdoeleinden onderzoekt konstateerr men dat
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ondetdompeling in water van 20"C gedurende 72 uur
vorst - 15"C gedurende 24 uur
normale klimatologische omstandigheden 20"C
relatieve luchtvochtigheid 65 % gedurende 72 uur
blootgesteld aan stoom van 10"C gedurende 72 uur
totaal tien dagen
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de binnenlandse produktie voor minsrens 80 % bestemd is voor
de meubelindustrie.
De oorzaken zijn deels te vinden in de voorkeur van italiaanse
bouwers voor andere bouwmarerialen dan hout en daarvan afgeleide produkten, deels in de weinige populariteit die het prefabriceerde huis in Italië geniet en tenslotte vanuit een and€re
gezichtshoek bekeken, aan de enorme vlucht die de meubelindustrie de laatste jaren heeft genomen.
Hoewel de import van gezaagd hout en van zaaghout aanzienlijk is toegenomen lukt het niet om samen mer de binnenlandse
produktie van werkhout (die niet is toegenomen) aan de stijgende vraag te voldoen.
Van hout vervaardigde platen blijken dus steeds meer onmisbaar te zijn, daaronder vooral de spaanderplaren met een middelmatige dichtheid, zoals vervaardigd uit populierehout, die
volledig voldoen aan de eisen die de meubelindustrie stelt. Hun

werking met fineer van edele houtsoorten.
Sommige industrieën vervaardigen slechrs ruwe platen, anderen

I

lr
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de soorten spaanderplaten aanzíenlijk roegenomen.

lichte kleur geeft de mogelijkheid om ze re gebruiken zonder
een afwerkingsbehandeling; andere delen krijgen een laklaag of
worden geplastificeerd of, war nog berer is, een dekoratieve af-
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daarentegen leveren afgewerkte plaren op bestelling en besparen
aldus de verbruikers een bijkomende bewerking.
De geschatte produktie van spaanderplaten in lralië, bijna uitsluitend uit populier, van 61.000 ton in 1960 en 530.000 ton
in 1965, was in I97I meet dan 1.000.000 ms. Toch is her verbruik per hoofd minder dan in andere landen (gemiddelden in
seizoen 7969-197I: kalië 16.2 dm3, Frankrijk 23.8 dm3, Duitsland 38.1 dm3).
Deze cijfers tonen aan, dat de mogelijkheden voor de industrie,
om zich te ontplooien, nog aanzienlijk zijn.

gedtrende

blootgesteld aan stoom van 50"C gedurende 72 uur

totaal zes dagen

B0MEil.R00tE]t
e Vêh 1 boom tot vele hectaren

In het algemeen kan men zeggeo dat de opname van water zich
beweegt binnen de gebruikelijke grenzen, terwijl de roename
van de dikte en de toename van het volume enigszins groter zijn
dan bij platen die uit hout van Picea of van Pinus vervaardigd
zttn.

.
.

het wegfrezen van stobben

.

in Nederland, België en Duitsland

in- en verkoop van hout
o verplanten van bomen

De overlangse trekweerstand van spaanplaar is 60/80 kg/cmz,
de trekweerstand overdwars is 5-6 kg/crnz, de buigweerstand
bedraagt 100-150 kg/cmz; de elasticiteitsmodulus is 1700023000 kg/cm2.
FIet warmte geleidingsvermogen bedraagt 0.09-0.10 kcal/m/

uur/oc.
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Vezelplaten

In het grootste deel van het land heeft de vezelplatenindustrie
zich vooral ontwikkeld door het gebruik van naaldhout als
grondstof, waarvan de vezels langer zijn dan die van loofhout.
Ook in Italië hebben de eertse vezelplaatfabrieken (Masonite,
Faesite) hun toevlucht genomen tot naaldhout, maar andere fabrieken, die later ontstonden, werden meer afgestemd op het
gebruik van loofhout, met name de tamme kastanje (waaraan
van te voren looistof onttrokken is) en verschillende andere
houtsoorten.

Toen de twee genoemde fabrieken met gebrek aan naaldhout
kregen te kampen, zrjn ze overgegaan op het gebruik van popu-

lierehout. Om de transportkosten van de grondstoffen te verminderen is de fabriek van Masonite te Bolzano (midden in de
Alpen van Trentin) verplaatsr naar Cremone in de Po-vlakte,
een streek met veel populierenteelt.

vezelplaten, die bestemd zijn voor akoustische doeleinden,

worden vaak reeksen insnijdingen of perforaties aangebracht,
terwijl men ter dekoratie op het oppervlak sleuvel of onregelmatige laagten indrukr, die het oppervlak een leerachtige indruk
geven.

Ondanks de pogingen van bepaalde firma's die afwetkingsprodukten maken in de vorm van lakken, is het gebruik voor buiten nog niet algemeen.

Opmerkingen betreffende het opslaan van de grondstof voor
de fabrikage van platen
De bevoorrading van fabrieken kan niet gedurende het gehele
jaar door geschieden, maar is beperkt tot de winter; een gevolg
hiervan is dat het hout of de chips een bepaalde tijd op de stapelplaats moeten blijven, hetgeen een ernstig nadeel is, want
populierehout wordt snel door schimmels aangetast.
Midden in de hopen houtchips loopt de temperatuur soms oP
tot 60-65oC, en verschillende schimmels verdragen deze temperatuur, en vermenigvuldigen zich zelfs bij temperaturen boven de 50oC.
Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk op direkte
wijze bederf van het hout te vermijden, zowel van rondhout,
als van chips, en men moet het tijdsvedoop, tussen het kappen
van de boom en de verwerking van het hout tot platen zo veel
mogelijk beperken; in geen geval mag deze periode langer duren dan drie maanden.

De beschikbaarheitl van populierenhout voor spaander- en
vezelplaten
de vraag naar plaathout en pulphout van loofhout voortdurend toeneemt is de beschikbaarheid van populierehout niet
naar verhouding gestegen en het is te voorzien dat het huidige
tekort, dat in twee jaar leidde tot verdubbeling van de prijs van
her gekapte hout, nog zal toenemen, zolang eÍ voor de aanleg
van nieuwe aanplantingen niet de belangstelling is, zoals dat er

Terwijl

De hard.boardbaan; op de acbtergrond de zacbtboard rollendroger.

Van de vijf italiaanse vezelplaatfabrieken verwerken er tegenwoordig twee populierehout alleen, of in kombinatie met andere
houtsoorten. De drie andere verwerken tamme kastanje en beuk.
Van de totale produktie, die 170.000 ton bedraagt, maakt populierehout 20-25 %o utrDe platen, die uit populieren vervaardigd worden, steeds volgens het natte procédé, variëren in dikte van twee tot acht mm,
een enkele keer 11 mm. Hun soortelijk gewicht is 92O-960
kg/ms. Men fabriceert geen vezelplaten voor isolatiedoeleinden.
Het rendement kan geschat worden op 40-427o, d.w.z. dat

voor een ton vezelplaac 2.3 tot 2.4 ton vers hout nodig
Vezeiplaten vinden

is.

in Italië voornamelijk toepassing in de wo-

ninginrichting (vooral betimmeringen en ondergrond voor par-

ket), de meubelindustrie en de autoindustrie en tenslotte

als

verpakkingsmateriaal.

POPTILIEREN

in

tien jaar geleden was.
Onder deze omstandigheden moet men alle middelen in het
werk stellen om de gehele boom te benutten en met het oog
hierop is men begonnen om meterstukken niet meer te ontschorsen en om takken van geringere doorsnede ook als grondstof te gebruiken; dit laatste geldt vnl. voor spaanderplaten.
Het uitslepen en het transport naar de fabriek van deze takken,

brengen evenwel grote kosten met zich mee, die het gebruik
ervan niet ekonomisch maken. Om dit bezwaar te verhelpen
heeft men geprobeerd op de kapplaats te ,,chippen" met verplaatsbare machines, die aangedreven worden door een trekker.
Een dergelijke arbeidsbesparende techniek verdient bijzondere
aandacht en het is te hopen dat de studies over vetmindering
van exploitatie- en transportkosten voortgezet zullen worden; in
dit opzicht is een zeer ver doorgevoerde mechanisatie voor alle
onderdelen van het proces van de verwerking aan te bevelen.

bos,

srad en landscbap

HeeÍt u dit prachtige boekwerk, in 1970 uitgegeven door de ,,Stichting Populier", al in uw bezit?

Bestelling door overschrijving van

15,- per stuk op postrekening 1172915 t.n.v.,,Stichting Populier",
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Het gebruik van populierehout in de cellulose- en papierindustrie

1)

lnstitut Íiir Holzchemie

Het streven naar uitbreiding van de populierenteelt kreeg na de
oodog in de duitse cellulose- en papierindustrie sterk de aandacht. Men hoopte daarmee een duurzame verbetering van de
levering van vezelhout te bereiken. De populier scheen niet alleen door zijn snelle groei geschikr om een dreigend tekorr aan
grondstof regen re gaan, hij is bovendien één van de weinige
loofhoutsoorten, die met sukses te verslijpen is.
In verband met maaregelen ten aanzien van de reelt, zou er
vanaf ongeveer 1965 op een regelmatige roename van het popu-

liere-vezelhout gerekend mogen worden. Als zeker werd aangenoÍren, dat een aanzienlijk deel daarvan door de cellulose- en
papierindustrie zou worden afgenomen. Deze veronderstelling
werd echter niet bevestigd. \Teliswaar sreeg het verbruik van
populiere-industriehout van 1962 tot 1970 tor meer dan het
drievoudige, maar de méér-geproduceerde massa verdween uitsluitend naar de spaanplaten-fabrieken. Daaftegenover bleef het
gebruik door de celloluse- en papierindusuie gedurende die periode met rond 60.000 stère (zonder schors) bijna konstant en
dat betekent nu nog nier eens I 7o van het totale verbruik door
deze tak van industrie.
In enkele andere europese landen en ook in Noord-Amerika
heeft populierehout alJ grondstof voor de papierindusrrie een
zekere betekenis verworven. In Europa geldt dit vooral voor
Italië, waar 60-70 % van de houtslijp (totale produktie in 1971:
572.000 ton) uit populier wordt gemaakt. Maar ook de oosrenrijkse en franse cellulose- en papierindustrie verwerkt grotere
hoeveelheden van deze houtsoorr. Het hoofdprodukt is houtslijp,
daarnaast wordt ook ,,semi-chemical"-cellulose 2) en enige cellulose bereid. In de Bondsrepubliek wordt sinds enige jaren
alleen nog maar houtslijp uit populier gemaakt.
Yraagt men naar de redenen voor de eerder teruggaande ontwikkeling van het verbruik van populierehout door de celluloseen papierindusrie in de Bondsrepubliek, dan komen in hoofdzaak de volgende mogelijkheden in aanmerking:

1 De toename van het aanbod van populierevezelhout is te
gering of teveel plaatselijk.
2 De prijs is, in vergelijking met die van vezelhout van fijnspar of beuk, met het oog op de opbrengst aarr vezel en de
technische eigenschappen, te hoog.
3 Bij de verwerking treden moeilijkheden op, die maken, dat
toepassing ondoelmatig schijnt.

4 Het eindprodukt is van geringe kwaliteit of heeft onge-

wenste eigenschappen, zodat aan andere vezelstoffen de voorkeur wordt gegeven.

Om de meningen van de industrie over voor- en nadelen, alsmede mogelijkheden van toepassing van populierehout, te leren
kennen, werd in het begin van dit jaar een enquête gehouden
bij de grotere cellulose- en papierfabrieken in de Bondsrepubliek. Daarbij werden 19 ondernemingen betrokken, die jn 197I
samen 85 7o van de duitse cellulose-produktie en 57 7o van de

papierproduktie voor hun rekening namen. Er werd o.a. gevnagd naar de redenen, die bepalend waren voor de beslissing
om de verwerking van populierehout niet ter hand te nemen, te
beperken of geheel op re geven. Voor zover moeilijkheden bij
de houtvoorziening, gebrekkige houtkwaliteit of een te hoge

1)
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mei 1971.

2) Semi-chemical: een gedeeltelijke ontsluiting van het hout langs chemische weg, waarbij nog een gedeelte van de lignine behouden blijft.

prijs de aanleiding waren, wordt dat in het volgende hoofdstuk
vermeld. In een later hoofdstuk zal dan op de technische eigenschappen van populierehout voor de cellulose- en papierfabrikage worden ingegaan.

De aerwerking uan populierehout d.oor

d.e cellulose- en papier-

industrnie a am d.e Bond.srepub lie k

Van de ondervraagde 19 ondernemingen hadden er

in

1972

slechts drie populierehout verwerkt en wel uitsluitend tot houtslijp. Het aandeel in het totale hourverbruik door die drie bedrijven was gering (0,6 7o, | /o, rcsp. I %).ln totaal werden in
1971 door deze firma's 22.600 stère populierehout verbruikt.
Van één van de ondernemingen zijn ook gegevens bekend uit

voorgaande jaren (vanaf 7957). Daaruit blijkt, dat het verbruik

van populierehout schommelt tussen 80 stère

(in

1964) en

32.400 stère (in 1967) en gemiddeld 8000 stère per jaar bedroeg. In het laatste jaar (1972) was dit verbruik slechts 1600
stère. AIs verklaring voor deze bijzonder grote verschillen wordt
opgegeven, dat grotere hoeveeiheden populierehout in het algemeen slechts worden afgenomen, wanneer het aanbod van vezelhout van fijnspar gering en de prijs dienovereenkomstig hoog
is. Populierehout dient in dit geval in feite slechts als vervangende grondstof.
Vier andere ondernemingen hadden vroeger wel eens populierehout verwerkt, maat de produktie in 1960, 1965 en resp. 1971
gestaakt. Twee daarvan hadden sulfietcellulose, de andere twee
houtslijp gemaakt. De beslissing, de verwerking van populierehout op te geven, werd genomen op grond van de geringe en
verspreide toename van het aanbod van populierevezelhout, alsmede de onregelmatige, dikwijls onvoldoende houtkwaliteit. Nadelig was ook het feit, dat een groot aantal populieresoorren op
de markt zijn, die niet allemaal even geschikt zijn voor de cellulose- of houtslijpfabrikage. Aanzienlijke schommelingen in de
kwaliteit van de verkregen produkten waren hec gevolg en bemoeilijkten de verdere verwerking of afzet
Dat er ook in de Bondsrepubliek een markt kan bestaan voor
cellulosen, die uir populier zijn bereid, toont het voorbeeld van
een bekende producent van papier voor zgn. hygiënische doeleinden, die voor de fabrikage van rissuewarren een tijd lang gebleekte sulfaatcellulose gebruikte, in een aandeel van -L I) 7o.

Ondanks bepaalde moeilijkheden bij de verwerking en een
slechtere kwaliteit van het eindprodukt, zou toepassing toch
weer in overweging worden genomen, wanneer zich een gunstige prijs t.o.v. andere loofhoutcellulosen zou voordoen. Áangezien dit in de laatste twee jaren niet het geval was, werd er
geen cellulose uit populierehout meer afgenomen.
\feer vier andere ondernemingen sluiten een verwerking van
populierehout of daaruit gewonnen vezelstoffen in principe niet
uit, op voorwaarde dat voldoende hoeveelheden hout van goede
en homogene kwaliteit over een langere periode geleverd zouden kunnen worden, en dat voordeliger zou zijn t.o.v. fijnsparvezelhout, resp. andere loofhoutcellulosen, mer inachtname van
de specifieke technische eigenschappen. Hoe groor her prijsverschil met de konkurrerende grondstoffen zou moeren zijn, om
de verwerking van populierehout interessanr te maken, kon niet
worden achterhaald.
De overblijvende zeven firma's hebben in het veileden geen
populierehout verwerkt en overwegen ook niet dat in de toekomst te doen. Enkele van hen voegen hier nog aan toe, dat
toepassing van populierehout voor hen in geen enkel geval in
aanmerking komt.
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Tecltnologische bruikbaarbeid. ttan popalierehoat uoor d.e fabrihage aan cellulote en ltoutslijp
Over de toepassing van populierehout bij de bereiding van houtslijp en cellulose, alsmede over de eigenschappen van de verkregen produkten, zijn talrijke wetenschappelijke onderzoekingen gedaan en bestaan omvangrijke industriële ervaringen. Niet
akijd zijn echter de resultaten en konklusies dezelfde. Of dit
berust op de toepassing van verschillende uirgangsmaterialen,

bijv. verschillende populieresoorten, of op verschillen in her
blijft de vraag. In het hierna volgende zijn de
belangrijkste resultaten, in het bijzonder gelet op de in de

produktieproces,

Bondsrepubliek opgedane ervaringen, samengevat.

wezig is, komen ook waarden boven de 60 Vo voor.
Het aandeel aan cellulose, dat op trekhout betrekking heeft, is
bij benadering te berekenen; bij een totaal cellulosegehalte van
bijv. 47 /6, komt 343 fo uit het gewone hout en I2,7 /o nit

het trekhout.
De van het gewone hout afwijkende morfologische en chemi-

sche samenstelling van trekhout heeft betrekkelijk weinig gevol-

gen voor de houtslijpfabrikage. Bij de winning van cellulose
leidt het hogere cellulosegehalte van het trekhout enerzijds tot
een verhoging van het rendement (tot 6 /o), anderzijds kan het
ook aanleiding zijn tot verslechtering van de eigenschappen van
de cellulose, vooral bij het zure sulfietprocédé. Het laatste berust
waarschijnlijk op het feit, dac de cellulose in de gelatineuze celwand niet door lignine wordt beschermd en daarom sneller
wordt afgebroken dan in de normale celwand.
Moeilijkheden kunnen ook ontstaan door het hoge gehalte aan
vet- en harsachtige stoffen van vele populieresoorten, dat bijv.
bij de Populus tremula l-2,7 Eo is. Het grootste gedeelte van
deze ,,hars" is in het mergstraalparenchym opgeslagen. Chemisch
gaat het in hoofdzaak om vrije vetzuren en vetzururesten, naast
een gering aandeel onverzeepbare bestanddelen. Harszuren zijn

blijkbaar nier aanwezig.
Een te hoog gehalte aan harsachtige stoffen leidr o.a. tor afzettingen in de buisleidingen, versropping van de zeven, harsachtige vlekken in het papier. Anderzijds kan de aanwezigheid van
een zekere hoeveelheid harsachtige stoffen ook gunstig werken,
bijv. bij het koken bij het sulfietprocédé en bij het viscoseproces, omdat de ,,hars" samenbindende eigenschappen bezit.

Bereiàing uan boutslijp en cellulose uit populierehout
Populierehout wordt in de Europese cellulose- en papierindustrie
in hoofdzaak gebruikt voor de fabikage van houtslijp. In enkele
landen worden ook kleinere hoeveelheden semi-chemical-cellulose en cellulose bereid. In de Bondsrepubliek is de produktie
van cellulosen uit populier al geruime tijd stopgezet, terwijl
houtslijp uit populier ook nu nog in geringe mare wordr gemaakt.
,,Droogpartij" Aartonmacbine

lll,

Verenigàe Papierfabrieken Eerbeek

B,V.

Mor I o I o gh c h e en c h emis c h e ei g ens c h app en a dn p op ulierc h o uí
Vezeltechnisch gezien, zrjn de meeste populieresoorten te beschouwen als goed geschikt voor de fabrikage van cellulose en
papier. Hoewel de vezellengte, evenals bij alle loofhoutsoorren,
beuekkelijk klein is, komt ze toch ongeveer overeen met die
van de beuk, n.l. I,0-I,3 mm. Enkele populieresoorten hebben
echter aanzienlijk kortere vezels, met een lengte kleiner dan
1 mm.
De voor de papierfabrikage belangrijke verhouding tussen de
breedte van de vezel en de wanddikte, is daartegenover in de
meeste gevallen uitgesproken gunstig. Zo ts bij populier het
,,wandaandeel" slechts 50 %, bij beuk echter 85 %o . Een uitzondering vormen de trekhourvezels, die bij populier dikwijls in
een grote hoeveelheid aaÍwezig zijn, en tengevolge van de inkapseling van de bijbehorende gelatineuze celwanden, bijdragen
tot een wezenlijk ongunstiger verhouding russen wand en cei-

holte (lumen).
Normaliter heeft het hout van populier de voor loofhoutsoorten

uit

de gematigde zóne kenmerkende chemische samensrelling:
cellulose 40-43 To,lignine 2O-23 %, hemicellulosen 34-37 %.
Hogere, bij populier gevonden cellulose-waarden, zijn niet specifiek voor de soort, maar door de aanwezigheid van rrekhour
bepaald. Uitgebreide metingen aan 19 in Duitsland geteelde
populierekruisingen, leverden een gemiddeld cellulose-gehalte
op van 46,3 %o, met een spreiding tussen 44,5 7o en 48,1 7o.ln
takken, waarin in het algemeen bijzonder veel trekhour aan-

Technisch zijn er bij de bereiding van houtslijp uit populierehout geen bijzondere moeilijkheden. Dikwijls worden fijnspar
en populier samen verslepen, vooral als het aandeel populier
gering is. Bij een hoger aandeel is het echter voordeliger de
omstandigheden voor het slijpproces aan re passen aan de bijzondere eisen van het populierehout: omtreksnelheid van de
steen, de kracht waarmee het houc tegen de steen woÍdr gedrukr,
de grofheid van de steen, enz.

Van de verschillende populieresoorten zijn Populus nigra, P. canadensis en P. tremula zeer goed geschikt gebleken voor de
fabrikage van houtsiijp. De ratelpopulier (esp) zou de lichtste
vezel leveren en daarom in de Bondsrepubliek worden geprefereerd. Uit P. alba verkrijgr men weliswaar een vezel met goede
sterkte-eigenschappen, maat ze is betrekkelijk donker en laat
zich moeilijk bleken.
Een geregelde wisseling vao de verwerkte popuiieresoorten, zoals in de Bondsrepubliek, tengevolge van het geringe houtaanbod bij een groot aantal variëteiten, tenminste vroeger nodig
was, wotdt door de bedrijven als zeer nadelig beschouwd, aangezien een homogene kwaliteit van de slijp niet meer gewaarborgd is. Zelfs bij de verwerking van maar één soorr kunnen
er zich aanzienlijke schommelingen in de kwaliteit voordoen,
al naar gelang jong of oud, vers of opgeslagen hout wordt gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld aan langdurige opslag leiden tot
houtverkleuringen, die de witheidsgraad van de slijp verlagen.
In vergelijking met de fijnspar kan men bij het slijpen van populier volstaan met een geringere slijpdruk. Pasr men dezelfde
druk toe, dan wordr de per tijdseenheid bereide slijpmassa aanzienlijk vergroot. De noodzakelijke energie voor hec slijpen is
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dienovereenkomstig bij populier aanzienlijk minder dan bij fijn-

Eigenschappen en toepasting uan hoatilijp en cellulote aan po-

sPaf.

pulier

opgeslagen, droger populierehout bereikt men de beste resultaren bij lagere slijptemperaturen en veel water. Vers hout levert
een groter aandeel aan lange vezels en laat zich ook bij hogere
temperaturen en minder water versliipen. Nadelig is echter een
storende slijmvorming en een versterkte aÍzetting van harsachtige stoffen, die toevoeging van grotere hoeveelheden bindende

Populierehout levert een luchtige, goed te ontwateren en goed
te verdelen slijp, die aan het papier een grotere zachtheid, poreusiteit en volume verleent en de transparantheid alsmede de
geslotenheid van het oppervlak verbetert. De sterktegetallen
met inbegrip van de sterkte in natte toestand zijn daarentegen
ongeveer 50 7o minder dan bij fijnsparslijp. Het laatste is in
hoofdzaak te wijten aan de gemiddeld kleinere vezellengte, die
bij populiereslijp ongeveer 0,89 mm en bij fijnsparslijp onge-

Bij

en anti-slijmmiddelen nodig maken.
De uit een stère hout gewonnen hoeveelheid slijp is bij de
populier met 240-260 kg beslist minder dan bij de fiinspar
(290-300 kg), hoewel daar geen evenredig verschil in volumedichtheid 3) tegenover staat. Dit is één van de redenen waarom
populierevezelhout door de slijperijen lager gewaardeerd wordt
dan dat van fijnspar.
Gemalen pulp 4) wordt in de Bondsrepubliek niet gemaakt. In
andere landen, bijv. Frankrijk en de V.S. heeft men daarmee
echter goede etvaringen opgedaan. Er worden stoffen met betere
sterkte-eigenschappen verkregen, dan bij het normale slijpproces; onder bepaalde omstandigheden worden zelfs de waarden
van slijp uit fijnspar bereikt (,,supergroundwood").
De bereiding van cellulote uit populierehout heeft in Eutopa
maar een beperkte betekenis verkregen en blijft duidelijk achter
bij die van populiereslijp. In de Bondsrepubliek is de produktie
van populiere-cellulose, zoals reeds vermeld, enige tijd geleden
beëindigd, zodat van de loofhoutsoorten alleen de beuk nog
wordt verwerkt.
Ook buiten de Bondsrepubliek worden andere loofhoutsoorten

in aanzienlijk grotere omvaog verwerkt dan populier. Van de
europese produktie aan semi-chemical-cellulosen werd in 1965
uit berk 50 %o, uit beuk 20 ,46 en uit populier slechts 15 /o
verkregen. In enkele landen kan het populiere-aandeel trouwens
aanzienlijk hoger zijn, zoals in ltalië, waar alle semi-chemicalcellulose uit populiere-afval van de fineet- en triplex-industrie
wordt gemaakt. Voor een ton cellulose zijn 3,5-4 ms hout nodig.

Bij de ontsluiting van populierehout volgens het natron- of

sulÍaatprocédé doen er zich geen bijzonderheden voor. Daarentegen

moet er bij de toepassing van het zure sulfietprocédé op gelet
worden, dat een weinig agressieve wijze van ontsluiting wordt
gekozen, omdat populierehout in zuur milieu gemakkelijker
íordt aangetast dan andere voor de cellulose bereiding gebruikte loofhoutsoorten. Gebleken is, dat in dit opzicht de gelatineuze
celwand van de trekhoutvezels bijzonder gevoelig is. Bij laboratoriumproeven kon een duidelijke korrelatie worden vastgesteld
tussen het trekhoutgehalte van de monsters en de sterkte van
het papier.
Het-gèvaar van afbraak van de vezels door hydrolyse wordt bij
verhoging van de pH kleiner. Het is daarom voordelig om
magnesium of nattium als basische komponenten van de ontsluitingsoplossing te gebruiken en het koken bij een hogere pH
uit te voeren. Anders moet met opbrengswerliezen, een onregelmatige ontsluitingsgraad en een verlies aan sterkte rekening

worden gehouden.

veer I,37 mm bedraagt.

De witheid en helderheid van populiereslijp worden verschillend beoordeeld. Toch schijnt de mening te overheersen, dat populiereslijp in dat opzicht fijnsparslijp overtreft. Van vele zijden
wordt echter uitdrukkelijk gewezen op de donkere kleur, als
aanzienlijk nadeel van populiereslijp. De reden voor de verschillende beoordeling is waarschijnlijk te vinden in de verwerking
van niet dezelfde populieresoorten of hout van verschillende
kwaliteit. Het is bekend, dat P. alba een beuekkelijk donkere
vezel levert en dat bij langduriger opslag van het hout de witheidsgraad met een aantal punten vermindert. Gebruikt men
veÍs en kwalitatief hoogwaardig hout van een geschikte populieresoort, dan worden witheidsgraden van 68-70 bereikt, d.w.z.
vier tot zes punten meer dan bij Íijnspar.
In verband met zijn bijzondere struktuur is populiereslijp vooral
geschikt voor het maken van papier voor het diepdrukprocédé,
geïllustreerde tijdschriften, behangselpapier en karton. Aangezien het echter minder sterk is, moet het samen met grotere
hoeveelheden cellulose of fijnsparslijp worden verwerkt. Hoe
hoog het aandeel populiereslijp in ieder bijzonder geval kan
zijn, hangt niet alleen aÍ van de soort en de geëiste kwaliteit
van het papier, maar ook in hoge mate van de loopsnelheid van
de papiermachine. Bij langzaam lopende machines is een populiere-aandeel van 40-50 7o nog te aksepteren en dat wordt in
enkele bedrijven in het buitenland ook voor de verschillende te
bedrukken papiersoorten toegepast. In kleinere hoeveelheden,
bijv. met een aandeel van 15 /e, kan populiereslijp voor het
maken van krantepapier gebruikt worden, op voorwaarde, dat
de snelheid van de machine niet te groot is. Dit gaat voor vele
fabrieken in Italië op, waarin een snelheid van 300 m per min.
meestal niet wordt overschreden, echter niet voor de Bondsrepubliek, waar de machines gemiddeld met 600 m per min.
draaien.

De in de Bondsrepubliek gebruikelijke toevoegingen van populiereslijp zijn te gering, om bij de verwerking op de papier-

machine storend op te treden, of de eigenschappen van het
papier veel te beïnvloeden. Bij grotere toevoegingen kan er echter toch sprake zijn van meer kleven van de papierbaan aan de
perswalsen en de droogcylinders.

B.V. MTJ. VOOR LANDSCHAPSBOUW
EN RECREATIE
*

Onder weinig agressieve omstandigheden verlooPt de ontslui-

ting sneller en kan er gemakkelijk een cellulose worden bereid,
die een lager gehalte aan lignine heeft en die gemakkelijk ge'
bleekt kan worden. Met betrekking tot het gedrag bij de fabrikage, is het opmerkelijk, dat sulfietcellulosen van populier minder maalenergie vtagen, dan vergelijkbare fijnsparcellulosen.
Een hoger gehalte aan trekhout van het populierehout vermindert de maalbaarheid trouwens aanzienlijk.

3)
a)

Áantal kg absoluut droge stof uit 1 m3 hout.
Houthaksel, wat in schiivenmolens ,,vermalen" wordt.
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De uit populierehout gefabriceerde semi-chemical-cellulosen

en

cellulose bezitten, zoals i.v.m. de gunstige vezelstruktuur te
verwachten is, in het algemeen goede, ten dele uitsrekende
sterkte-eigenschappen. Dir geldr in het bijzonder voor narronsemi-chemical-cellulosen en sulfaatcellulosen, minder voor sulfietcellulosen, bij welke het gevaar bestaar, dat ze reeds zijn
aangetast door de zure ontsluitingsoplossing. Populiere-sulfaar-

cellulosen bezitten ongeveer dezelfde hoge waarden voor de
sterkte als de uit fijnspar bereide; voor war betreft de sterkte
bij langdurige belasting blijven ze daatbij echrer achter, i.v.m.
hun geringere vezellengte.
Ien uitgesproken slechte cellulose verkrijgt men bij de zure sulfietontsluiting van trekhout. De waarden voor de sterkte liggen
in het algemeen minstens 25 Vo lager dan bij het normale hout,
met uitzondering van de sterkte bij langdurige belasting, die
tengevolge van de grotere dikte van de vezelwand bij her trekhout gunstiger is. Een hoog gehaite aan trekhout is daarom bij
de fabrikage van sulfietcellulose ongewenst, ondanks een eventueel hogere opbrengst.
Populiere-sulfietcellulosen maken het papier, evenals populiereslijp, zacht en het opnemend veÍmogen voor inkt grorer, verhogen het volume en de transparantheid. Het opnemend vermogen is bijv. twee tot drie keer groter dan van fijnsparcellulosen, als men cellulosen mer gelijke graad van vermaling met
elkaar vergelijkt.
Een voordeel van de populiere-sulfietcellulosen is hun grote witheid, die weliswaar met de gebruikte populieresoort verschilt,
maar in het algemeen gelijk is aan die van de fijnsparcellulosen,
of die in veel gevailen ook overtreft.
De populierecellulosen worden bij voorkeur gebruikt voor re
bedrukken papiersoorten, papier voor hygiënische doeleinden,

uir populier worden
in Italië ook gebruikt voor de bereiding van surrogaat perkatissuewatten e.a. Semi-chemical-cellulosen
ment.

Pogingen om cellulosen uit populierehout te maken langs chemische weg, volgens het sulfietprocédé, hebben tot nu toe niet
tot bevredigende resultaten geleid. Storend is vooral het hoge

R. Koster
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gehalte aan vetten en harsachtige stoffen, die slechts gedeelrelijk
bij het koken en de daaropvolgende bereidingstrappen worden
verwijderd en moeilijkheden bij her viscoseproces en de verdere
verwerking van de viscose tot gevolg hebben. Ook de technische
eigenschappen van het eindprodukt worden ongunstig beïnvloed. Aangezien er andere, meer geschikte loofhoutsoorren in

voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn, wordt populierehout
voor de bereiding van chemische cellulose in Europa nier ge-

btuikt.
Samenuatting

De bereiding van cellulose of houtslijp uir populierehour, leverr,
zoals de industriële praktijk getoond heeft, technisch geen grote
moeilijkheden op. De verkregen houtslijp bezit eigenschappen,
die die van fijnsparslijp in vele opzichten aanvullen en vooral
de bedrukbaarheid van het papier verbeteren. Nadelig is de ge-

tinge sterkte van de populiereslijp, die slechts een verwerking
van beperkte hoeveelheden, in menging met hoogwaardiger vezelstoffen, toestaat.

Cellulosen

uit populier, voor zover

ze volgens het sulfaat- of

natronprocédé zijn gewonnen, veftonen goede waarden voor de
sterkte en zijn minstens gelijkwaardig aan cellulosen uir ander

loofhout. Minder gunstige resultaten worden bereikt mer het
zure sulfietprocédé, daar er in zuur milieu gemakkelijk vezelbeschadigingen ontstaan. In dit opzicht is het in populieren veel
voorkomende trekhout bijzonder gevoelig gebleken.
In de Bondsrepubliek heeft populierehout als grondstof voor de
cellulose- en papierindustrie ror nu roe geen grote betekenis
verworven. Het aandeel in het totale houwerbruik van deze industrietak is nog niet eens | /6 en ligt daarmee beduidend lager
dan in enkele andere europese landen. Er wordt uirsluitend
houtslijp gemaakt. Een aanzienlijke toename van het verbruik
van populierehout is slechts dan te verwachten, wanneer aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan: Een hoger en meer
plaatselijk gekoncentreerd aanbod van gelijke of verwante populieresoorten, een goede en vooral homogene kwaliteit en een
gunstige prijs in vergelijking met vezelhour van fijnspar.

Roest in Nieuw Zeeland

gegevens, vermeld in dit artikel zijn grotendeels ondeend
aaÍ rapporten uitgegeven door het National Plant Materials
Centre van het Ministry of Vorks in Nieuw Zeeland, de Na-

De

tional ÏTater and Soil Conservation Organisation te I7ellington,
hec Foresr Research Institute re Rororua en aao korrespondentie

met nieuw zeelandse en australische kollega's.

Inleiiling
Het is in Europa weinig bekend, dat in Australië en N. Zeeland
steeds meer populieren werden geplant. In Australië is dit voornamelijk het geval in het kustgebied van Nieuw Zuid \7ales
ten noorden van Sydney. In N. Zeeland wordt op veel plaatsen
gebruik gemaakt van populieren o.m. om erosie van beekdalen
en rivierbeddingen tegen te gaan. In L972 werden in N. Zeeland niet minder dan rond een miljoen populieren geplanr.
De voorspoedige ontwikkeling van deze beplanringen heefr een
geweldige klap gekregen doordat een tweetal roesren eersr
Australië en daarna Nieuw Zeeland is binnengedrongen. Her is

wel duidelijk dat deze roesren eersr in Australië zijn binnengekomen; hoe dit is gebeurd is niet mer zekerheid bekend. Sommige Australische kranten spreken van illegale import van be-

smet materiaal, de officiële lezing is dat men de bron der besmetting niet kent. Hoe dan ook, de gevolgen zijn rampzalig
voor de popul ierentelers.
De twee roesten zijn:
de Amerikaanse roest: Melampsora medusae en
de Europese roest: Melampsora larici-populina.
Beide roesten kunnen alleen van elkaar worden onderscheiden

door onder het mikroscoop de uredosporen te bekijken. De
Amerikaanse roest heeft als wisselwaardplant in Amerika de
douglas en misschien sommige Pinussoorten, terwijl de europese
roest de lariks als wisselwaardplant heeft.
De omvang van deze ramp kan men beseffen als men leest dat

al voor de erosiebesrijding plantmateriaal wordt gekweekt uit een oppervlakte populieremoeren van rond 120 ha,
waarop een aantal moeren staar dar de 500.000 overtreft.
alleen

Het verloop van de roestinvasie
Op 27 januari L972 werd roest voor het eerst gesignaleerd in
Australië. De aantasting liep als een strovuur door de populierenbeplantingen van Oosr Australië en legde in zes weken 700
km af. In maart 1972 waren deze roesten nog nier in N. Zee-
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land waargenomen en men neemt aan, dat zij er toen nog niet
waren doorgedrongen. Binnen het jaar hadden hun sporen echter de 1900 km over de Tasmanzee afgelegd om neer te strijken

in N. Zeeland.

In de eerste week van maart 1973 werd roest in N. Zeeland
gevonden. Officiële vaststelling van de roest vond plaats op
2l maart 1973 ongeveer 180 km ten noorden van Auckland op
het Noordereiland.
Binnen een paar dagen bleek dat op veel meer Plaatsen op het
Noordereiland roest voorkwam en wel verspreid over een gebied van 221 km ten noorden van Auckland. In deze gevallen
ging het om de Amerikaanse roest (M. medusae).
Vrijwel te zelfder tijd n.l. op 27 ma Ít werd ook de Europese
roesr M. larici populina officieel gedetermineerd. De vindplaats
was New Plymouth aan de \Testkust van het Noorder eiland,
250 km ten zuiden van Auckland. Omstreeks 24 maart was deze
roest hier voor het eerst gezien en op 2! maaÍt bleek de roest
al 18 km verder te zijn doorgedrongen.
Er ztjn dus twee verschillende landingsplaatsen, één voor elke
roest. De roesten verspreidden zich, elk langs zijn eigen route.
De Amerikaanse roest bereikte op 26 april de oostkust van het
Noorder eiland bij de Tolagabaai en was een maand later (op
28 mei) 320 km naar het zuidwesten doorgedrongen tot de
Centrale kwekerij van het National Plant Materials Centre, bij
Palmerston North.
De Europese roest kwam vanuit het noordwesten vanaÍ New
Plymouth (27 maart) en wa! op 5 april tot in dezelfde kwekerij,
hei National Plant Materials Centre doorgedrongen, een afstand
van 190 km. Beide roesten kwamen dus al in hetzelfde gebied
voor.
Een van de faktoren, die de uiterst snelle verbreiding van de
roesten in N. Zeeland in de hand werken, is het zachte winterklimaat. De tussenwaardplanten (douglas resp. lariks) zijn voor

de verbreiding in

N. Zeeland niet nodig omdat de sporen (de

z.g. uredosporen) die op het populiereblad gevormd worden er
waarschijnlijk op knoppen of in de bast kunnen overwinteren.
De besmetting met roest gaat onder die omstandigheden dus
van de ene populier rechtstreeks naar de andere zonder de tussenwaardplant als tussenschakel. Een tweede faktor, die de snelle
verbreiding bevordert is de aanwezigheid op veel plaatsen in
N. Zeeland van de (bijna) groen blijvende vorm van P. nigra
italica. De roest blijft op het blad hiervan overwinteren.
In april 1974 bleek dat op het Zuidereiland ook roest was gevonden aanvankeliik alleen de Europese roest, M. larici populina.
De verbreiding van deze roest op het Noorder eiland was sneller geweest dan die van de Amerikaanse roest M. medusae, die
in een veel beperkter gebied op het Noorder eiland voorkwam.
Op veel plaatsen waar deze laatste roest ]n 1973 wel werd geraPPorteerd werd hij in 1974 niet meer waargenomen. Blijkbaar
breidt de Europese roest zich veel sneller uit. Toch blijkt uit de
laatste berichten dat ook de verbreiding van de Ametikaanse
roest op het Zuider eiland gestadig door gaat.

fnvloed op de populieren
In N. Zeeland is november het begin van de vegetatiePeriode;
de Europese roest had overwinterd op de bijna groen blijvende
vorm van P. nigra italica en het eerst uitgelopen blad werd in
november 1973 meteen op grote schaal door de roest gekoloniseerd. De ,,golden glow" (goudgele gloed) lag al begin november over het jonge blad. Op 25 november (vier weken na het
uitlopen! ) had 'Berolinensis' zijn blad al verloren, met kerstmis
stonden'Generosa','Robusta' en'I 488' kaal.
De Amerikaanse roest overwintert blijkbaar moeilijker in N. Zeeland. Deze werd veel minder waargenomen. De bijna wintergroene P. nigra italica is nl. wel resistent voor de amerikaanse
roest.

in mei I9l4 waren vierjarige moeren van verscheidene klonen afgestorven, terwiil ook
vele éénjarige planten bezweken. Ándere klonen zijn zo sterk
achteruit gegaan in groei dat het geen zin meer heeft de teelt
voort te zetten. De nieuwe scheuten op de afgezette moeren
ontwikkelen zich niet notmaal, ze blijven veel te klein en vertonen misvormde toppen.
De gevolgen bleven niet uit. Reeds

Onder de gegeven omstandigheden is het natuurlijk van het
grootste belang op klonen over te schakelen met een hoge mate
van weerstand tegen de beide ro3sten.

De gevoeligheid van klonen voor deze roesten
Er is een voorlopige rangschikking van klonen gemaakt in
N. Zeeland naar hun gevoeligheid voor beide roesten. Hiervoor
heeft men een viettal kategorieën onderscheiden nl.

4'. zeer gevoelig
3: gevoelig (enig afsterven van blad door roest komt voor)
2: resistent
1: immuun
In het algemeen is de indeling van klonen naar toenemende gevoeligheid voor europese roest in Nieuw Zeeland ongeveer dezelfde als bij ons. Alleen is de aantasting daar heviger dan hier.
Er zijn een paar opmerkelijke verschillen: 'Rochester' b.v. wordt
bij ons meestal slechts in lichte mate door roest aangetast. In
N. Zeeland kwalificeert men hem als ,,zeer roestgevoelig" (voor
Europese roest).

Een andere vraag is in hoeverre de gevoeligheid van klonen
voor beide roesten specifiek is, d.w.z. of het algemene PatÍoon
zo is, dat een kloon zeer gevoelig kan zijn voor de Europese
Íoest maar juist niet voor de Amerikaanse en een andere kloon
andersom. Dit is gelukkig niet het geval. Als een kloon voor de
PoPalu'Fleao'
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in een bepaalde kategorie van gevoeligheid valt, valt
roest in dezelfde kategorie of de daaraan

ene roest

hij voor de andere

grenzende (hogere dan wel lagere). Het beperkte aantal klonen
en de korte tijd van waarneming laten niet toe om dit als definitieve konklusie neer te schrijven, maar voorlopig lijkt het toch
de beste kenschets van de siruatie.
Van andere bij ons bekende kultivars vallen 'Androscoggin',
'Geneva', 'Oxford' en'l 214' in de kategorie 3 (voor beide roesten). 'I I54' vak in kategorie 2,'Flevo'valt voor de Amerikaanse
roest in kategorie 2 en voor de Europese roest in kategorie 1
(,,immuun"). Andere nieuwe Nederlandse klonen zijn nog niet
in Nieuw Zeeland getoetst op hun roestgevoeligheid.
Onder deze omstandigheden is 'Flevo' dus een der beste nieuwe
kandidaten voor de populierenteler in N.Z. die op korte termijn
moet overschakelen naar een nieuwe kultivar. Uiteraard kan
men niet in één seizoen voldoende materiaal vermeerderen. Ook
zijn er wel bezwaren tegen'Flevo' nl.
- er is met deze kloon te weinig ervaring in N.Z. voor een gefundeerd oordeel over zijn eigenschappen
hour is slechts matig geschikt voor luficerfabrikage
- zijn
- 'Flevo' is bijzonder geliefd bij opossum, een klein buideldier
dat veel schade veroorzaakt o.m. door de knoppen uit populiefen te vleten.

H. W. Kolster
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Een nadeel van de huidige situatie is uiteraard dat men een
groot deel van het beplante ateaal zal verliezen door afsterven
van jonge bomen en, dat het risiko moet worden genomen van
aanplant van slechts enkele klonen, waalatr bovendien slechts
weinig bekend is.
Een andere kloon die voldoende weerstand tegen roest en een
goede groei vertoont in N.Z. is de italiaanse cv. 'I I54'. Deze
kultivar is echter in N.Z. minder bruikbaar wegens de slechte
vorm die hij daar krijgt.
Geadviseerd wordt ook de aanplant van enkele goede P. alba
kultivars, geselekteerd in ltalië. Uiteraard zijn hiertegen ook
nog wel bezwaren. Er is echter geen keus.

De overrompeling der populierentelers door deze roesten in
Ausualië en N. Zeeland is nog veel sneller en vernietigender
verlopen dan de invasie der Marssonina brunnea bladziekte in
Europa, een 15 jaar geleden. Beide gevallen zijn voorbeelden
van de gevaren waartegen beschikbaarheid van een grote verscheidenheid van goede kultivars het meest effekdeve wapen
vormt.
In Australië en Nieuw Zeeland wordt door een snel intensiveren van veredelingswerk hard aan dit wapen gewerkt. Laat ons
hopen dar'Flevo' in staat zaI zijn eraan bij te dragen de periode
te overbruggen nodig om deze nieuwe klonen te ontwikkelen.

Ontwikkelingen bii de verkoop van populiere- en wilgeplantsoen

Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

Door de werkgroep ,,Plantsoen en rassen" van de Nationale
Populieren Commissie worden o.a. de ontwikkelingen bij de
verkoop van populiere- en wilgeplantsoen nauwlettend gevolgd.
Om een inzichc te krijgen in de jaarlijkse aanplant en in de veranderingen, die zich in het populiere- en wilgesortiment voordoen, worden gegevens van verschillende herkomst bestudeerd.
Zo werden door het Staatsbosbeheer (S.B.B.), Heidemij Neder-

land BV (Heidemij) en de Stichting Indusrie-Hout (S.I.H.)
inkoopgegevens verstrekt evenals door enkele boomkwekers verkoopgegevens. Ook de ,,Statistiek veldkeuring en waarmerking"

van de N.A.K.B., die jaarlijks gepubliceerd wordt, levert vele

dit onderzoek van belang zijn.
In dit artikel zullen de ontwikkelingen in de verkoop van
gegevens, die voor

het
piantsoen, vooral die van de laatste jaren, nader bekeken worden. De verzamelde gegeveos zijn in enkele tabellen samengevat.

De populieren zijn in twee groepen onderscheiden, namelijk in
Tabel

1

.selzoen

aantal gewaarmerkte
popuiieren 1)
één

jarig meerjarig

"/a een-

'latige
planten

aankoop ééniarige
planten door

Stichting

totaal

S.B.B.

+

Industrie- Heidemii

Hout

Nederland

BV
1968/69

/68

62.000
45.400

1969 /7 0

9t.800

78.000
67.000
54.200

85.600

6).200

r97t/72

201 .100

1972/71

13

58.800
79.800

1967

1970/7t

1) exki. P.

3.800

canescens

140.000

2t.t00

44
40
64

7.000
13.000
11.600

t48.400

t8

45.700

3t.200

266.000

78
61

19.600

66.400
t 1.100

r12.400
1t0.000
213.700

42.600

1

1.100

22.100

P. canescens en in andere populieren, waaronder in dic verband
worden verstaan de euramerikaanse rassen, de balsempopulieren
en de balsemhybriden. De aanplant van de onder de N.A.K.B.keuring vallende P. nigra-klonen 'Loenen' en 'Vereecken' is tot
heden van geen betekenis.
In tabel 1 zijn de aantallen van de in de jaren 1968 t/m 1973
Eénjarig plantsoen uordt steeds meer gebr*ikt
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Tabel 2
selzoen

populieren 1) P. canescens
1967

/68

1968/69
1969/70

r970/7r

r97t/72
1972/7J

aankoop door SBB

aantal gewaarmerkte planten

140.000
112.400
110.000
148.400
266.O00
213.700

wilgen
50.700

3.600
14.000

r7.900
34.900
62.100

j8.400
36.j00
41.800

4t.900
38.900

populieren

iepen

87.400
103.300

1)

_e)

2) wilgen

iepen

23.600

]4.700

21. r 00

36.600
41.200

29.700
43.600

10.800
12.700

27.100

48.400

24.600
3J.400
31.700

20.100
13.100
18.900

83.600.')
64.300

202.900
225.500

Heidemij

P. canescens

50.100

r02.600
1 t3.000

*

67.r00
51.600

42.300

1) exkl. P. canescens 2) inkl. import 3) niet bekend
a) Vooral in de laatste jaten zijn door het S.B.B. vrij grote hoeveelheden populieren (incl. P. canescens) voor aanplant in

de

IJsselmeerpolders aangekocht.

gewaarmerkte populieren vermeld met de aantallen éênjatig
plantsoen die door grote kopers zijn aangekocht.
Het door de S.I.H. aangekochte plantsoen, dat alleen uit éénjarige populieren bestaat, is gratis aan de praktijk beschikbaar
gesteld. Door de grondeigenaren ziin deze planten gebruikt voot
het aanleggen van beplantingen met een dichte plantafstand.
Bij deze plantsoensubsidieregeling, die alleen voor nieuwe bebossingen geldt, wordt als voorwaarde gesteld dat per ha minimaal 400 éénjarige populieren worden geplant en dat bij velling
al het hout via de S.I.H. aan de papierindustrie moet worden
verkocht, tenzij andere gegadigden een hogere prijs betalen; de
verkoper loopt dus geen kommercieel risiko.
In tabel 2 zijn ter vergelijking naast de aantallen populieren
ook die van de gewaarmerkte abelen, wilgen en iepen vermeld.
In het seizoen 1968/1969 zijn voor het eerst planten van P. canescens gewaarmerkt. De aantallen jaarlijks gewaaÍmerkte iepen
zijn tn deze tabel opgenomen, omdat destijds werd vermoed,
dat de achteruitgang in de zestiger jaren van het aantal populieren samenhing met de toenemende belangstelling voor iePen.

Populier (inkl. P. canescens)
De tendens is duidelijk aanwezig dat de belangstelling voor populieren en zeer zeker voor de grauwe abelen in de laatste jaren
is toegenomen. Het kleinere aantal gewaarmerkte éénjarige populieren in her seizoen I972/L973 is niet het gevolg van een
verminderde vtaag, maat van een kleiner aanbod, verootza kt
door de hoge uiwal bij de stekken, een gevolg van de slechte
weersomstandigheden. Het aantal gewaarmerkte meeriarige populieren was in het seizoen 1972/1973 wel groter dan dat van
de voorafgaande jaren (zie tabel 1). Zowel ]n I97l/1972 als in
T972/1973 was er een aanzienlijke import van hoofdzakelijk
éénjaige populieren (in 197I/1972 minimaal 25.000 st. en in
1972/1973 minimaal 30.000 st.).
De import van P. canescefls was in 1968/1969, het seizoen
waarin voor het eerst Nederlandse rassen in de handel waren,
aanzienlijk; in het seizoen 197I/1972 werden nog ca. 23.000
planten geïmporteerd. De zeer sterke uitbreiding bij het kweken
van grauwe abeel in de laatste jaren is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de import in het seizoen 1972 /1973 nog ma r zeer
gering was.
De verwachting van de reeds eerder genoemde werkgroep ten
aanzien van P. canescens is dat de belangstelling voor deze houtsoort weer zal gaan afnemen. Het aantal planten, aangekocht
door S.B.B. en Heidemij, is na een aanzienlijke stijging tussen
1969 en 1972 in het seizoen L972/I913 nagenoeg gelijk gebleven r.o.v. het seizoen L97l/1972. Als groot bez:waar van deze
houtsoort wordt in de praktijk genoemd de sterke vorming van
wortelopslag in die wegbermen, die geregeld gemaaid worden.
Bij de verkoop van populiereplantsoen vonden in de laatste
jaren drie onrwikkelingen plaats, namelijk:
Á Het percentage éénjarige populieren, dat jaarlijks wordt gewaarmerkt, neemt zeer sterk toe. Bedroeg dit percentage vóót

1970 maximaal 41 7o, in de laatste jaren schommelt dit percentage tusseo de 60 en 70%. Ook van de grauwe abeel worden

meer één- dan meerjarige planten verkocht; zo bedroeg in
1972/1973 het percentage éénjarige planten 64 /o.
Van de nieuwe, snelgroeiende populiererassen worden aanzien-

lijk meer éénjatige planten verkocht dan van de tassen die vóór
1967 al in de handel waren. In tabel 3 zijn de in het seizoen
1972/1973 gewaarmerkte populieren

in 4

groepen gesplitst,

namelijk:

a) oude rassen, zoals 'Gelrica', 'Robusta', 'Heidemij', etc.
b) tussen 1967 en 1970 in de handel gebrachte nieuwe rassen,
b.v.'Flevo','Dorskamp','Oxford','Geneva',

c)

etc.
rassen, b.v.

'Spijk',
'Barn', 'Donk', 'Rap', etc.
d) ,,diversen"; deze groep heeft betrekking op enkele weinig
de

in 1972 in de handel gebrachte nieuwe

aangekochte klonen.
Per groep is het aantal planten aangegeven, het marktaandeel,
uitgedrukt in procenten, en het percentage éénjarige planten.
\íerden van de oude rassen 44 7o als éénjaige plant verkocht,
bij de nieuwe bedroeg dit percentage 87 %. Het hoge percentage éénjarige planten bij groep c) is veroorzaakt door het feit
dat de stekken van de meeste rassen pas in bet voorjaar van
I972 aan de kwekers waren verstrekt. Alleen van 'Fritzi Pauley'
en 'Rochester' waren ook meerjarige planten in de handel.

Tabel 3
gewaarmerkte planten

groepen

7o

in 1972/t97j
aantal

oude rassen
b) nteuwe .rassen
(1967 t/m 1970)

a)

c) nieuwe rassen
(1972)
d) diversen

per groep

%

I 17.800

15,2

44,1

78.400

j6,7

86,9

15.900

7,4
0,7

8),2

1.600

2t3.700

totaal

éénjarige
planten

Jr,6

100

Tabel 4
aantal gewaarmerkte populieren

selzoen

totaal

P. euramericana
lassen

balsempopulieren
balsemhybriden

atntal

7o

aantal

%

9'

r4

83

8.100
20.100
45.500

77

71

62.800

29

1969 /7 0

150.000

t4r.900

1970/7

r48.400
266.000

r27.900

1

r97r/72
1972/t)

213.OO0

220.100
150.900

86

t

8t

B

In de laatste jaren treedt bij de aanplant van populieren een
opvallende verschuiving op ten gunste van de balsempopulieren

fopen

en balsemhybriden. Een en ander blijkt duidelijk uit de in
tabel 4 vermelde aantallen en percentages.
C De derde ontwikkeling bij de aanplant van populieren, die

keling doorgemaakt. In het seizoen L960/1961 werden 3000

echter nauw samenhangt met die genoemd onder B, is de verschuiving, die binnen het handelssortiment is opgetreden tussen
oude en nieuwe rassen.
In het plantseizoen 1970/197I behoorde 19 7o van de populieren toc de nieuwe rassen, in I97l/I972 en I)72/I973 bedroeg dit percentage resp. 31 en 447o. Deze toename is vooral

ten koste gegaan van 'Heidemij', 'Gelrica', 'Marilandica' en
'I 2I4'; maar ook van 'Robusta' en'Zeeland'. In de laatste jaren
is de gezamenlijke verkoop van de twee laatstgenoemde, sterk
op elkaar lijkende rassen met L5 7o gedaald. Het marktaandeel
bedroeg in 1969 / 197 0 63 70, in 197 2 / 197 3 nog 48 /o.
Het op grote schaal aanplanten van één of van twee nagenoeg

identieke rassen kan gevaarlijke konsekwenties voor de populierenteelt tot gevolg hebben. rDTe hebben dit, na het massale
aanplanten in de vijftiger jaren van 'Regenerata' (- 'Serotina
erecta'), in de afgelopen I) jaar kunnen konstateren. Na het
optreden van de bladvlekkenziekte (Marssonina brunnea) in Nederland zijn bomen van dit ras sinds i960 op grote schaal afge-

planten gewaarmerkt, in het seizoen 1972/T973 was dit aantal
gestegen tot 225.000 stuks. Sinds L96I zijn in ons land meer
dan 1.000.000 iepen verkocht.
Evenals bij de wilgen bestaat ook bij de iepen een ongewenste
toestand omdat tot voor kort maar twee klonen ('Vegeta' en
'Commelin') werden aangeplant, die een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 95 7o hadden.
De iep 'Groeneveld', die sinds 1963 onder konuole in de handel
is, wordt in de laatste zes jaren wat meer aangeplant; in I)68/
1969 bedroeg het percentage 6 7o en in 1972/1973 18 %. Hlet
marktaandeel van de 'Vegeta' gaat in de laatste jaren sterk achteruit; het bedroeg in 1970/1971 46% en lg72/I973 nog
maar

2I /o.

Het aanral iepen dat door het

S.B.B. en de Heidemij wordt gekocht is sinds 1971 sterk achteruir gegaan. Vooral door gemeenten schijnen veel iepen geplant te worden, maar ook de export
(vooral naar Engeland) moet aanzienlijk zijn; nauwkeurige cijfers hierover zijn niet aanwezig.

Samenvatting en konklusies

Bij populier is er een sterke stijging van het

storven.

In het plantseizoen 1972/1973 bedroeg het aandeel van de nieuwe rassen bij de inkoop van plantsoen door het S.B.B. 52 7o, de
Heidemij 42 7o en de S.I.H. 59 7o; deze percentages bedroegen
in het seizoen l97L/1972 resp. 51, 24 en 58 /o.

Wits
Het aantal gewaarmerkte wilgen neemt in de laatste jaren weer
toe. Evenals bij de éénjarige populieren was er in het seizoen
1972/1973 veel uitval bij de stekken, wat de afname verklaart
bij de in tabel 2 vermelde aantallen. Het aantal gewaarmerkte
meerjarige planten bleef in de laatste drie jaren vrijwel konstant
(ca. 35.000 st.).
In het plantseizoen I97I/1972 weÀ bijna 29 /o van de wilgen

door het S.B.B. en de Heidemij afgenomen,

De aanplant van iep heeft sinds 1961 een stormachtige ontwik-

in het seizoen

aandeel dat het
éénjarig plantsoen in het totale sortiment inneemt.
Het percentage nieuwe rassen, sinds 1967 in de handel, neemt
opmerkelijk toe en bedraagt nu aI 44%. Tevens is opvallend
de verschuiving in de richting van balsempopulieren en -hybriden. Het gebruik van snelgroeiende nieuwe rassen betekenr, ook
bij gelijkblijvend areaal, een sterke toekomstige verhoging van
de houtproduktie. Vooral in de IJsselmeerpolders is bovendien
sprake van een aanzienlijke areaaluitbreiding.
Het gebruik van wilgen dient verder te worden beperkt zo lang,
niets bekend is over de mate van gevoeligheid voor watermerkziekte van de nieuwe rassen.
Er is sprake geweest van een opzienbarende stijging in het gebruik van iep. H.et gaat hierbij hoofdzakelijk om rwee klonen.
Mede gezien het optreden van iepziekte in Engeland hebben

en Heidemij hun iepenaankoop in de

1972/1973 49 %.

Staatsbosbeheer

Niet alleen bij de populieren, maar ook bij de wilgen treden in
de laatste jaren aanzienlijke verschuivingen binnen het sortiment op. Bestond in het seizoen 1967/1968 nog 90 (y'o vathet
aantal gevraarmerkte wilgen uit de Liempdse wilg, in 1972/
1973 bedroeg dit percentage nog maar 26 %. In dit seizoen was

jaren sterk beperkt.

het percentage planten van de'Liempde' nagenoeg even hoog
als dat van de 'Belders' (28%). Van de nieuwe wilgenrassen
wordt naast de 'Belders' de 'Lievelde' het meesr aangeplanr
(I4 /o); het marktaandeel van de andere nieuwe rassen ('Barlo',
'Bredevoort', 'Het Goor' en 'Lichtenvoorde') bedroeg in 1972/
1973 minder dan 10 7o per ras.
Het in ernstige mate optreden van de watermerkziekte bij de
Liempdse wilg zaI de afnemende belangstelling voor dit ras verklaren; men moet echter bedenken dat de mate van gevoeligheid van de nieuwe rassen voor deze ziekte nog niet bekend is.
Hoewel het aanplanten van wilgen niet zonder meer afgeraden
moet worden dient dit wel op een zeer beperkte schaal te geschieden waarbij, voor spreiding van het risiko, meerdere rassen
geplant moeten worden. Van de aanplant van de S. alba 'Calva'
en S. alba 'Liempde' moet in elk geval worden afgezien, omdat
hiervan met zekerheid bekend is dat zij gevoelig zijn voor de
genoemde gevaarlijke ziekte.

laatste
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Sterk gestegen prijzen voor Populiere-lndustriehout

Direkteur Foreco 8.V., Arnhem

De wereldmarkt voor hout en uit hout afgeleide produkten verschilt sterk naar de in beschouwing genomen sektoren:
- Gezaagd uopisch hout is vanaf voorjaar 1974 sterk in prijs
gedaald; voor sommige soorten is de prijs teruggevallen op het
niveau van vóór de prijsverhogingen in 1973.
- Gezaagd naaldhout en gezaagd populierehout zijn vanaf medio I9l4 onder prijsdruk komen te staan; prijsveriagingen van
10 7o en meer komen voor. Overigens zijn de lagere prijzen nog
hoger dan die van begin 1913. In Iíest-Europa zijn als gevolg
van de druk op de gezaagd-hout prijzen de rondhoutpriizen licht

t

*

gedaald.

-

Spaanderplaten worden meer geproduceerd dan er vraag is;
de platen dalen in prijs en het hiervoor benodigde rondhout

vindt slechts uage afzet tegen prijzen, die ongeveer I0 /6 lager
zijn dan in het voorjaar van 7974.
Er bestond begin L974 een zwarte markt voor houtcellulose
en houtslijp; hoewel deze markt is geluwd, is er nog steeds

-

goede vraag naar deze voor papierfabrikage noodzakelijke halffabrikaten; de prijzen liggen 50 /e en meer boven die van
r973.

Het is deze laatste sektor, die van grote betekenis is voor de
afzer. van populierehout, sinds Peppelhout Eerbeek N.V. populiere- en wilgehout verwerkt tot houtslijp. Deze houtslijp wordt
weer gebruikt voor het maken van papier. De gestegen prijzen
voor houtslijp laten aanzienlijk ruimere prijsberekeningen voor
hout toe, dan in het recente vededen. Daardoor kan Foreco Inrernationale Houthandel B.V. te Árnhem, die is belast met de
bevoorrading met rondhout van Peppelhout, met ingang van
1 november 1974het volgende prijzenschema hanteten:
Prijs per 1000 kg franko Eerbeek: bij jaarlevering van:
2500 ton of meer
Í 72,1000-2500 ton
f 69,minder dan 1000 ton f 65,Aangezien in deze prijzen rekening is gehouden met de kosten
van verzameling, behoeven, tot afstanden van 100 km vanaf
Eerbeek, deze prijzen slechts met ï 12,- per ton te worden
verminderd om de prijzen aan de rolstapel, aan voor zrlaar verkeer berijdbare wegen, te vinden. Deze bedragen dan respectievelijk Í 60,-, I 57,- en í 53,- per ton, afhankelijk van de
hoeveelheid die één aanbieder of één groep van aanbieders in
een bepaald regionaal gebied per jaar levert.

Stijgende prijzen uoor babierhofi.

ning worden gehouden. De sterke prijsstijging voor indusriehout maakt dit sortiment niet alleen konkumerend met kisthout
en licht zaaghaut, maar kan in de gegeven situatie ook de totale
markt voor populierehout in Nederland op het hoge peil van
1973/74 houden.
De voor populiere-industriehour geldende prijzen zijn sterk
afhankelijk van de grootte van het aanbod per aanbieder. Deze
tot f 7,- per ton oplopende prijsverschillen bedoelen een uitdaging te zijn voor diegenen, telersorganisaties of handelaren,
die kleine partijen tot één grote aanbieding weten samen re
stellen. STie erin slaagt tien kleine partijen tot één grote jaarlevering van 3000 ton samen te stellen ontvangt voor zijn inspanning f 21.000,- méér dan voor de deelpartijen afzonderlijk ontvangen zoo zijn.
- Aanbieders die niet over de mogelijkheden beschikken om
opgewerkt hout aan berijdbare wegen re leveren, kunnen ook
staand hout aanbieden. Foreco B.V. heeft de afgelopen jaren
ook voor fineerhout, klompenhout en zaaghott een zodanige
afzet gevonden, dat hoogwaardige stamgedeelten passende bestemmingen tegen goede prijzen kunnen vinden. Een vellingsorganisatie is beschikbaar. Foreco is bereikbaar te Árnhem
O85-45443I; de behandeling van zaken op het terrein van po-

-

pulierehout verzorgt de heer

A. Zantinge, te Zeihem, privé

08342-1769.

Bij

deze prijzen zijn enkele opmerkingen op hun plaats:

- In

1973 bedroeg de vergelijkbare prijs voor populiere-industriehout ca. f 35,- per ton aan de berijdbare weg. De huidige prijzen betekenen een stijging met 50 tot 70 procent.
- Áchtte men het voorheen niet altijd lonend om dunningen uit
te voeren of tophout zorgvuldig op te werken - de prijs voor
,,De Hoop" was nog iets lager, maar de eisen aan de opwerking
en aan de kwaliteit waren ook geringer - de huidige prijzen
zijn in absolute en in relatieve zin zo goed, dat ze een zorgvuldige opwerking van alle vrijkomende hout rechtvaardigen.
- De markt voor populierehout was in het seizoen 1973/74
goed, dank zij de hoge prijzen voor stamhout: fineerhout, klompenhout, zaaghout en kisthout. De indruk van dit ogenblik is,
dat fineerhout prijs houdt en dat er geleidelijk meer vraag naar
fineerhout van 30-50 cm diameter ontstaat. De prijs voor
klompenhout lijkt nog wat te stijgen, maar voor zaaghout en
voor kisthout moet, als gevolg van de gesignaleerde ontwikkelingen op de markt van gezaagd hout, met lagere prijzen reke-
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Deelremers en leiding

Ètrs*t popilicrenteelt, oktober

1974.

Kursus populierenteelt

Op 30 september, 1 en 2 oktober 1974 weÀ er voor een tweede
maal de kursus populierenteelt georganiseerd door de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem. Deze kursus was, evenals die in mei van dit jaar, een groot sukses.
Het aantal deelnemers bedroeg 32, dus 12 personen meer dan

Het volgende voorjaar zal weer een kursus worden gegeven en
als dan blijkt dat de belangstelling weer zo groot is, dan zal de
kursus populierenteelt worden opgenomen in het vaste kursusprogramma van de Praktijkschool.

in mei.
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u ook bijtijds met de aanleg van

Houtprijzen

Het artikel ,,Sterk gestegen

prijzen

voor Populiere-industriehout" van J.
Sipkens, gepubliceerd op pagina 84
van dit nummer, is voor een ieder die
zich moet oriënteren. over de afzetmogelijkheden van hout uit de te vellen beplantingen, een nuttige informatiebron. Dit geldt niet alleen voor
bomen uit bos-, weg-, grens- of erfbeplanting, maar ook voor bomen in

Om een zo goed
mogelijke houtprijs te krijgen is het
stadsbeplantingen.

noodzakelijk dat men zich nu reeds in

verbinding stelt met handelaren of
verbruikers, die rechtstreeks van de
houtproducenten kopen. Niet alleen
voor populierehout maar ook voor
wilgehout bestaat veel belangstelling.
Door vóór het eind van de winter het
hout te verkopen en af te voeren kunt

de

nieuwe beplanting beginnen.

regeling is dat diegenen, die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling bij bedrijfsbeëindiging van

Sabsidie-regelingen
Voord.at echter tot aanleg wordt overSegaan moet degene, die in aanmerking wensc te komen voor een rijks-

het O.L.S.-fonds, geen afstand van hun
grond aan de S.B.L. behoeven te doen,
indien zij deze bebossen. Ook voor
deze gtonden kan de bijdrage voor

bijdrage in zowel de aanleg- als de
eerste onderhoudskosten formulieren

nieuwe beplantingen worden

aange-

vraagd. Deze regeling geldt echter niet

aanvragen bij het Staatsbosbeheer en
wel bij de Hoofdingenieur-Directeur
van de Landinrichting gevestigd in de
provincie, waarin het perceel is gelegen (zie ,,Populier", mei 1!71, pag.
48). Deze bijdrage in de kosten wordt

voor bedrijven die in een ruilverkave-

verleend voor zowel herbebossing (van
percelen groter dan 0,5 ha of meerdere
percelen tezamen groter dan 0,5 ha)
als nieuwe bebossingen van tenminste
een ha.

Industrie-Hout. Aan eigenaren van

Een

helat bij velen minder

bekende

ling zijn

gelegen.

Een andere mogelijkheid om de aanlegkosten van nieuwe beplantingen zo
laag mogelijk te houden is de plantsoensubsidie-regeling van de Stichting
nieuwe bebossingen, die nier te klein
mogen zijn (min. twee à drie ha) zal
gratis éénjarig populiereplantsoen worden verstrekt mits deze in een dichte

plantafstand (minimaal 400 bomen
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per ha) worden geplant. Deze subsidie
wordt niet in mindering gebracht op
de bovengenoemde rijksbijdrage. Inlichtingen kan men inwinnen bij deze
Stichting, gevestigd te \Tageningen,
Bowlespark 18, tel. 08370-l0I2l.

voor windsingels; het is geen Ías om

I2-I4

voor de houtproduktie aan te planten.

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

Nieuue rutsen

lagere eisen aan de bodem dan Aigeirospopulieren.
Het gebruik van balsempopulieren en

In de laatste jaren wordt bij de aanleg
van nieuwe beplantingen meer en

De

balsemhybriden ('Geneva', 'Ox-

ford', 'Rochester', 'Barn', 'Donk' en
'Rap') en de balsempopulieren ('Androscoggin' en de P. trichocarpa rassen) stellen, voor zo ver bekend, iets

meer gebruik gemaakt van de nieuwe
populiererassen (zie ook pag. 81 van

balsemhybriden voor weg- en grens-

dit

blootgestelde gebieden moet voorlopig
worden afgeraden, in andere gebieden
kunnen deze populieren op beperkte
schaal worden gebruikt. Gezien het
gevaar v^rt topbreuk van 'Fritzi Pauley'
is gebruik van dit ras in dergelijke

nummer, ,,Onrwikkelingen bij de
verkoop van populiere- en wilgeplantsoen").

Het op beperkte

schaal aanplanten

van'Dorskamp','Flevo','Androscoggin', 'Oxford', 'Geneva' en 'Rochester'
kan worden aanbevolen. Met de P. trichocaqpa 'Fritzi Pauley' moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen daar, meestal in de zomer, toPbreuk kan voorkomen. Al deze rassen
zljn in hoge mate resistent tegen roest
en Marssonina. Behalve 'Rochester' en
'Fritzi Pauley' zijn in het voorjaar van
1972 nog negen andere rassen in de

handel gekomen, die alleen voor een
proefsgewijze aanplant in aanmerking
komen. Een uitgebreide beschrijving

van deze populieren is te vinden in
het februari- en augustusnummer van
,,Populier" 1972. }let betreft de volgende populieren: de P. euramericanahybriden 'Florence Biondi', 'Agathe F'

en 'Spijk'; de P. uichocarpa

rassen

'Blom' en 'Heimburger'; de P. interamericana rassen (hybriden van P. deltoides en P. trichocarpa) 'Barn', 'Donk'
en 'Rap' en de witte abeel P. alba

beplantingen

in

sterk aan de wind

beplantingen overal af te taden.
Het planten van onbekende buitenlandse rassen zonder het advies van
een deskundige is niet aan te bevelen,
dit om later teleurstellingen te voor-

rassen

zijn

ervaringen nog zeer beperkt.

In

de

de

proefbeplantingen van het Bosbouwproefstation en de Stichting IndustrieHout is de groei van deze rassen in de
eerste jaren goed; gezien hun goede
resistentie tegen bladziekten en kanker
verdienen ze zeker uw belangstelling.
Door zijn fastigiate vorm is de P. alba

'Raket' vooral geschikt als solitair in
parken, plantsoenen en wellicht ook

werkzaamheden.

wel voor nieuw aan te leggen

zobossen

als voor herbeplanting, dichtgegroeide
greppels en sloten schoon te maken
waardoor het oppervlaktewater sneller
kan afstromen. Grondbewerking van

in te planten percelen kan het beste

vóór de winter uitgevoerd worden zodat de grond kan nazakken.

Het phnten
Populieren worden meestal in het
vroege voorjaar geplant. Voor éénjarig
plantsoen zijn plantgaten van 35 x 35
cm of 40 x 40 cm, bij een diepte van
40 cm, voldoende groot; voor twee- of

wind blootgestelde plaatsen kan men
door dieper te planten scheefwaaien
van de bomen voorkomen. Te grote

Phnrsoen

Het tijdig bestellen van plantsoen is
zeer noodzakelijk; behalve de keuze

plantgaten verhogen onnodig uw aan-

van het juiste ras, een ras dat geschikt
is voor de betreffende groeiplaats, is
ook de kwaliteit van het plantsoen een
belangrijke faktor om een beplanting
direkt te doen slagen.
In de meeste gevallen zaI het gebruik
van stevig, zo mogelijk vertakt, éénjarig plantsoen de voorkeur verdienen
boven het gebruik van meerjarig plant-

Op gronden met een zeer hoge grondwaterstand kan men het beste direkt
na het maken van de plantgaten de
populieren planten, zodat de plantgaten niet vol water kunnen lopen.

soen.

nina is gering.

de

Het verdient daarom aanbeveling,

deskundige inwinnen.

In de eerste jaren na de

Met de andere nieuwe

vergemakkelijkt

meerjarig plantsoen moeten de plantgaten 50 à 60 cm in het vierkant en
50 à 60 cm diep zijn. Op sterk aan de

In

1966 de'Florence Biondi' en de 'Agathe F' uitgeplant; de ervaringen zijn
toc dusverre zeer bevredigend. Vooral
het eerstgenoemde ras heeft waatschijnlijk een goede windresistentie.
In verband met hun grote gevoeligheid voor roest moeten ze echter niet
in de nabijheid van lariks worden aangeplant; de gevoeligheid voor Marsso-

Ontutatering
Een goede ontwatering van het terrein

komen. Ook bij twijfel aan de geschiktheid van de groeiplaats voor
populier moet u het advies van een

'Raket'.

een aantal beplantingen van de
Stichting Industrie-Hout zijn sinds

cm). Meerjarige bomen mogen

aanleg is de

groei van éénjaige planten in het algemeen beter dan die van tweejarige
en zeer zeker beter dan die van driejarige planten. Meerjarig plantsoen is
niet alleen duurder in aanschaf, maar

ook de plantkosten zijn hoger. Het
risiko van aantasting door schorsbrand
(Dothichiza) is bij meerjarige Aigeirospopulieren ook groter dan bij éénjarige planten.

Het gebruik van stevige tweejatige
planten verdient de voorkeur boven
ouder plantsoen, indien door bepaalde
omstandigheden (b.v. in weg- of grensbeplantingen, aanleg in grienden of

legkosten.

Snoeien

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

of bij vriezend weer worden
Bij wintersnoei overgroei-

uitgevoerd.

en de snoeiwonden slecht en de vorming van waterloten is dan sterker.
Te hoog opsnoeien en te zwaar in de
kroon 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.
Bes ch enning te gen tuilà
ril7aar beschadigingen door reeën, konijnen of hazen van de jonge bomen

wordt gevrêesd is het gewenst
met plastic spiÍalen

oÍ

deze
gazen kokers te

hakhoutpercelen) het gebruik van één-

beschermen. Regelmatige kontrole, om

jarige planten niet mogelijk is. Het is
echter van belang om bij het bestellen
van meerjarig plantsoen naast de gewenste omtrekmaat tevens de leeftijd
te vermelden (b.v. rweejarig 6-8 cm
of 8-10 cm, driejarig 10-12 cm of

het ingroeien van het gaas te voorkomen, is noodzakelijk bij gebruik van
kokers van kippegaas; gebruik van
Italiaans gaas maakt deze kontrole
overbodig (zie,,Populiet",

*."1#11.

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

afmetingen : lang 18O-22}cm,doorsnedelO-3Ocm, *1m lang hout wordt toegestaan

bewerking : glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit :gezond,vers,kromming

max.lOcm op

2OO

aanbiedingen aan:

Íoreco

internationale houthandel bv

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

cm

@

b.v. boom l$uekerii,, udenhou
delaruekerij

Populus alba
'Raket'

@

dieiulsteven
voor Is.

t"
@

Populus tremula
'Tapiau'
Populus canescens
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'De MofÍart'

,ruDENHOUT,,

*

EEN OUDE NAAM
TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

*

'Hulst' 'Loenen'

AN OLD NAME

BETWEEN
NEW POPLARS
,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM
ENTRE

Populus interamericana

'Barn'
'Donk'
'Rap'

ltouvEAUx

Populus trichocarpa
'Blom'
'Heimburger'
'Fritzi Pauley'

,TUDENHOUT"

EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Populus

'Androscoggin'
'Geneva'

'Oxford'
'Rochester'

B.V. Boom kwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241-2131

'Vereecken'

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

PEUPLIERS

*

'Witte van Haamstede'

Populus nigra

,TUDENHOUT"
*

'Schijndel'
'Schleswig l'
'Tatenberg'

"

