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De groei van Euramerikaanse populier en het stikstoÍgehalte van de organische stoÍ in de bodem 11

/

J. van den Burg
RBL ,,De Dorschkamp"

Samenvatting

Op voor de teelt van Euramerikaanse populier geschikte gronden blijkt een verband te bestaan tussen de maksimale groei
van de kultivars 'Robusta' en 'Gelrica' en het stikstofgehalte
van de organische stof van de bovengrond (0-25 cm).
Goede groei is mogelijk als dit N-gehalte in zandgronden meer
dan 3,3 /o bedraagt, het optimale gehalte is 4,0 7o. Op zavel- en
zware kleigronden gaat dit verband niet helemaal op, storende
faktoren zijn hier vermoedelijk de zwaarte van de grond, de
Kalium-voorziening en de pH.

Growth oÍ Euramerican poplar and N content
oÍ soil organic matter
Summary
Grotutb of Ewamerican poplar (clones 'Robusta' and 'Gelrica') is posi'
tiaely related. to N conten, of soil organic mdtter (0-25 cm): good'
grotath is promoted iÍ N organic is at optimtm if its aalae is 4,0 /o
or' more. In vndl clay soils and. heauy clay soils clones ac, diÍÍerently:
'Robusta' has good. grouth if N organic drr?orrntJ dt ledrt to 4.9 % (tbe
opt;mflm is 6.0 7o);'Gelrica' shottr some retarded. grotaíh, possibly dte
to soil texture, K deficiency and *nsaitable pH (pH-KCl 14J and

>

6).

1.1

Groutb is deÍined here at meao annaal heigbt intemenl in the rteepest
part of the height-age curte. This means tba, negatiue eÍfects of ueed'
competition and. poor d.rainage conditions d'uring the first years after

chemische eigenschappen en de reaktie van deze populieren op
bemesting zijn in Nededand onderwerp geweest van uiwoerig
onderzoek (Van der Meiden 1958,1959a, I959b, L96I, L962,
1964, 1965, L976).Uit deze onderzoekingen zijn de eisen afgeleid die Euramerikaanse populieren stellen áan de fosforvoorziening en de pH (Van der Meiden 1976). Met behulp van
grondmonsteranalyses (0-25 cm) bleek met deze kriteria te kunnen worden vastgesteld of de grond geschikt was voor de populierenteelt.

is de bruikbaarheid van deze grenswaarde beperkt.
\7el is uit ander onderzoek komen vast te staan dat voor naaldhoutsoorten het stikstofgehalte van de organische stof een redelijk bruikbare maatstaf is om de potentiële N-voorziening te
schatten (Baule und Fricker 1967; Fiedler ,Nebe und Hoffmann
1971;Yan den Burg 1976).
Het stikstofgehalte van de organische stof wordt berekend volgens onderstaande formule:

1

Inleiding

B odemaruchrb aafi ei.d,s onl,erzo ek a o or d'e p op ulierenteelt
De eisen die Euramerikaanse populieren stellen aan de bodem-

De situatie met betrekking tot de stikstof- en kaliumvoorziening was anders: het bleek niet mogelijk de N- en K-voorziening te voorspellen op basis van grondmonsteranalyses. Bepaling van direkt voor de populier opneembare stikstof sruit nl.
op moeilijkheden en problemen met de stikstofvoorziening van
populier gedurende de eerste jaren na de aanleg vàn de beplanting worden vaak niet veroorzaakt door een te gering stikstofaanbod maar door een nog te slecht onrwikkeld wortelstelsel en
onkruidkonkurrentie (Van der Meiden t965). De K-voorziening van de populier is afhankelijk van de bodemgesteldheid;
o.a. op rivierkleigronden treedt K-fiksatie op (Van der Meiden
L9r9b, 1964; Schoenfeld 1975).
Het gevolg van deze bodemchemische problemen is geweest dat
het onderzoek is overgegaan tot de methode van de bladanalyse,
die een goed inzicht geeft in de aktuele N- en K-voorziening
van de populier (Van der Meiden L962, 1976). Een nadeel van
het bladanalytisch onderzoek is echter dat deze methode pas na
de aanleg van de beplanting kan worden toegepast en geen inzicht geeft in de potentiële geschiktheid van een groeiplaats
voor de populierenteelt.

1,2 Beoordel.ing aan d.e stikstoluoorziening ttan houttoorten
Evenals in Nededand is in het buitenland de informatie over
de beoordeling van de stikstofvoorziening met behulp van
grondmonsteranalyses schaars: in rwee recente handboeken over
bemesting van bomen en bossen (Baule und Fricker i967;
Fiedler, Nebe und Hoffmann 1973) wordt alleen in vrij algemene termen over stikstof in de grond gesproken. Meer op
de populierenteelt gerichte publikaties van Dietze (1972) en
Grosscurth (1972) beperken zich eveneens tot tamelijk algemene konstateringen over het bodemvruchtbaarheidsniveau. In
Franse publikaties over bemesting (C.E.R.A.F.E.R. 1971; Leroy
1969) wordt als kritische grens voor de stikstofvoorziening waarboven geen stikstofbemesting noodzakelijk wordt geacht het totale stikstofgehalte van de bovengrond gebruikt: deze
waarde moet minstens 0,15 7o bedragen. Omdat dit N-totaalcijfer echter vrij weinig zegt over de kwaliteit van de organische
stof en daarmee over de mate van N-leverantie door de grond,

1)

Verschijnt tevens als Mededeling 766 van ,,De Dorschkamp"

Plantation haue heen eliminated.

N-org.

(%) :

N-toraal

(/o)

organische stof (7o)

x

rco %

De achtergrond van deze uitdrukkingswijze is dat praktisch alle
bodemstikstof in organische vorm aanwezig is.
De vraag die dan opkomt is of dit verband russen N-org. en
groei ook voor loofhoutsoorten bestaat. Onlangs uitgevoerd
groeionderzoek in populierenopstanden (Schoenf eld I97 7 ), aangevuld met gegevens uit vroegere onderzoekingen boden de
mogelijkheid om na te gaan of tussen de groei van populier en
het N-gehalte van de organische stof van de bodem een verband
bestond. In dit artikel worden de resultaten besproken van dit
onderzoek in opstanden van de kultivars'Robusta' (* 'Zeeland')
en 'Gelrica'.

2

Opzet en uitvoering van het onderzoek
L976 is een uiwoerig groeionderzoek uitgevoerd in een aantal uit de periode 1955-L965 stammende proefvelden en praktijkbeplantingen (Schoenfeld 1977). Yan 2I opstanden van
'Robusta' en 'Zeeland' en van 23 opstanden van 'Gelrica' bleken
voldoende grondmonsteranalysetesultaten (0-25 cm) ter beschikking re staan om het verband tussen de N-voorziening en
de groei na te gaan. De fosforvoorziening vormde geen storende
faktor omdat het P-totaalcijfer meer dan 30 à 40 mg P'0;/100 g
bedroeg (Van der Meiden 19J8, T959a,1962). Op de invloed
van de pH-KCl op de groei wordt later teruggekomen.
De onderzochte opstanden zijn gelegen op zand- en veengronden (lurumgehalte 2-7 %, pH-KCl 4,3-5,8), zavelgronden (iu-

In

tumgehalte 1I-31 7o, pH-KCl 3,5-1 ,2) en zware kleigronden
(lutumgehalte 44-68%, pH-KCl 4,0-7,I). De vochtvoorziening van de onderzochte opstanden is goed te noemen (zanden veengronden grondwatertrap III-V/YI*), zavel en zware
kleigronden grondwatertrap IV *)).
Als groeimaatstaf in dit onderzoek is niet de gemiddelde hoogte
op een standaardleeftijd gebruikt, maar de maksimale gtoei, d.i.
de groeisnelheid (m.jaarl) in dat deel van de hoogte-leeftijd-

*)

Gt-systeem van de Stichting voor Bodemkarteting.
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Fig. 1 De invloed van bodemvruchtbaarheid en ontwateringstoestand
op het groeivcrloop van een populierekultivar.
Fie . 1 lnflaence oÍ soil Íertiliry and. soil .udrer on poplar grotuth.
gem. hoogte
(mean height)

Fig. 2 Maksimale groei en het N-totaalgehalte van de grond (0-21
cm):'Robusta' ({'Zeeland').
Fig. 2 Maximtm growth anà total N conrent oÍ rcil (0-25 cm).
moximole groei ( m.joor-í)
mdximum growth (m.year-1 )
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3 Maksimale groei en het N-totaalgehalte van de grond (0-25
cm):'Gelrica'.
Fig. 3 Maximam grotatb and totdJ N content of soil (0-25 cm).
moximole groei (m.joor-í)
Fig.

moximum growth ( m.yeor-1)
2

a.stand on fertile, moist,well drained soil
b.stand on rich, moist, poorly drained soll íoÍ estoó//sment,
c'stand on unfeftile,moist,well drained soil

kurve dat het steilst vedoopt (Íiguur 1).
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ro

I

praktijkervarin-

gen en uit het onderzoek van Schoenfeld (1977) is nl. gebleken dat ongunstige omstandigheden in de eerste jaren na
de aanleg (o.a. hoge grondwarerstanden) groeiverrraging veroorzaken op gronden mer een overigeÍrs hoog bodemvruchtbaarheidsniveau (kurven a en b in figuur 1). Door op het tijdstip t te boniteren op de gemiddelde hoogte van de opsrand,

zou opstand (b) ondergewaardeerd worden omdar de geringere
hoogte ervan - vergeleken met (a) - op dir tijdstip alleen te
wijten is aan een ongunstige invloed van de warerhuishouding
bij de aanleg en nier als gevolg van her bodemvruchtbaarheidsniveau: de opstanden (a) en (b) hebben dezelfde potenriële
boniteit, die tot uitdrukking komt in dezelfde maksimale groei
(de hellingshoeken a en p op tijdstip g d.i. nadat opstand (b)
voorbij het stadium van de aanloopgroei is gekomen, zijn gelijk). Vermoedelijk bereiken (a) en (b) dezelfde maksimale
hoogte (S1), zij het voor (b) op een later tijdstip. Opstand (c)
daarentegen ligt op een goed ontwaterde grond, echter met een
lager bodemvruchtbaarheidsniveau dan (a) en (b); de maksimale groei (hellingshoek 7) is en blijft kleiner dan van (a) en
(b) en de maksimaal bereikbare hoogte 52 is kleiner dan 51.
Men lette er overigens op dat in het stadium russen r : o en
t : t de groei van (b) en (c) identiek verloopt. Bonitering op
jeugdige leeftijd heeft dan tor gevolg dat groeiplaats a hoger
wordt gewaardeerd dan b en g terwijl in feite a en b vergelijkbaar zijn en een betere kwaliteit hebben dan c. Als in plaats van
groeiverschillen binnen dezelfde kultivar sprake is van groeiverschillen tussen meerdere kultivars wordt de interpretatie van
groeigegevens op jeugdige leeftijd nog gekompliceerder.
Het gevolg van deze beschouwingen over het groeivedoop is
dat voor het onderzoek naar het verband tussen bodemgesteldheid en groei de maksimale groei als groeimaatstaf moer worden gehanteerd, d.w.z. dat een groeimaatstaf moet worden toegepast die gezuiverd is van ongunstige invloeden in de jeugdperiode.

3

Resultaten

In

enkele publikaties (C.E.R.A.F.E.R. 1971; Leroy

1!6!) wordt

I

o=zondgronden sondy soils

3

o oro

r:
.:

veengr0nden
zovelgronden

peoll

so//s

sordl cloy mils

r= zwore kleigmnden heovy cloy soits

qso

ï;:irfrirr;,:,

voor populier aangegeven dat het N-totaalcijfer van de grond
minstens 0,15 7o moer bedragen, wil van goede groei sprake
zijn. De waarde van dit cijfer is echter betrekkelijk: in figuur
2 en 3 is de maksimale groei van 'Robusta' en 'Gelrica' weergegeven als funkde van het N-totaalcijfer. Van een enigszins
duidelijk verband kan niet worden gesproken, de variaties in de
maksimale groei (vooral bij 'Gelrica') hangen niet samen mer
variaties in het N-totaalcijfer. ITel blijkt dat bij N-totaalwaarden groter dan 0,10 à OJ5 %o goede groei van 'Robusta' en
'Gelrica'mogelijk is.
Meer inzicht in de samenhang tussen de stikstofvoorziening en
de maksimale groei van populier verschaft het stikstofgehalte
van de organische stof. In figuur 4 zijn de beschikbare gegevens

van 'Robusta' samengebracht. Het blijkt noodzakelijk te zijn,

onderscheid te maken russen opstanden op zand- en veengronden, en zavel- en zware kleigronden. Op zand- en veengronden
is sprake van optimale stikstofvoorziening als N-org. 4,0 7o of.
meer bedraagt, op zavel- en zware kleigronden wordt het optimum pas bereikt bij 6,0 %.

Het verband

russen maksimale groei en het N-gehalte van de

organische stof voor 'Robusta' kan worden omgezer in een verband russen de relatieve boniteit en N-org. als de maksimale
hoogtegroei met behulp van de groeitabellen van Faber en Tiemens (1975) wordt omgerekend in S-waarden (S-waarde : de
maksimale hoogte die een opstand theoretisch op oneindige
leeftijd kan bereiken). Het totale gebied van S-waarden (voor
'Robusta': 28-44 m) is verdeeld in drie groeiklassen. Het verband tussen deze groeiklassen en de N-voorziening is samengevat in Tabel 1.
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Tabel 2 Groei van 'Geirica' en N-org. (%) in de gtond (0-25 cm).
Table 2 Growth*) of 'Gelrica' and N content (7o) oÍ soil organic

Tabel 1 Groei van 'Robusta' (* 'Zeeland') en N-org. (/6) tn de
grond (0-21 cm).
Table 1 Grouth*) ot''Rob*sta' (l'Zeeland') and N content (%) of
soil organic matter (0-25 cm).
gemid. groei
slechte groei
good. grou,th medium grotutb poor grotutb

Groeiklasse

optimum goede groei

Site ;ndex
(m)

s

>48

nzatter

S

>40

- 4042

s

slechte groei

S>48 S>16

S--36-28

s <28

>

4,0 > 1,J

33-2,9

<

toil

zavel en zware

kleigtonden

>

6,0

>

4,9

gootl grotatb nediant grouth poor growll:

Grondsoort

1,3-2,9

<

2,9

4,9-3,6

<

),6

class

4,0

zand- en
>
veengtonden;
zavelgronden
sandy and peat soils,
sandy clal' soils

sandy and

undy clay

optimum goede gtoei gemid. groei

Site index
(m)

Soil

class

zand- en
veengronden
peat

Groeiklasse

s <32

Grondsoort

Soil

(0-25 cnt).

>

t,1

2,9

*) S:br,r"r,r,dtt:6

soils

end heauy clay

*) S:hrr"r,rdtr:@

Het bovengenoemde verband voor 'Gehica' geldt niet voor een
aantal opstanden op zavelgronden en voor oPstanden op zwarc
kleigronden. Hierop wordt in de diskussie teruggekomen.

'Gelrica' gedraagt zich t.a.v. de stikstofvoorziening gedeeltelijk
hetzelfde als 'Robusta' (figuur 5): op zand- en veengronden (en
deels ook op zavelgronden) is de N-voorziening optimaal als
N-org. 4,0 9ó of meeÍ bedraagt. Het N-gehalte van de organische stof is voor 'Gelrica' als volgt te beoordelen (Tabel 2).

Uit

4

Diskussie

de resultaten van het onderzoek valt de konklusie te trekken
dat op voor de populierenreelt geschikte zandgÍonden 'Robusta'
({'7,eeland') en 'Gelrica' dezelfde eisen stellen aan de stikstofvoorziening: voor goede groei is
een waarde van N-org. van minFig. 4 Maksimaie groei van 'Robusta' (* 'Zeelanà' en het N-gehalte van de organische stof (0-21 cm)
stens 3,3 /o vereist,slechte groei
Fis. 4 Maximtnr grouth of 'Robusra' (!'Zeeland' and N content of soil organic matter (0-25 ctz).
treedt op als N-org. kleiner is
Moximole groei ( m.loor-í)
zond- en veengronden
dan 2,9 /o. Ekstrapolatie van de
(
Maxi mum growth m.yearJ )
sondy ond peot soils
kurven in figuur 4 en 5 naar de
o5,3
z
5'2

o

= zondgronden

o

sondy soils

x:

veengronden peTl soils
sondy cloy sotls
zovetgronden
=

.
l : zrvqre kleigronden
heovy clay soits
5.3=ptl-l(Cl
//
,/
./
./
,/

1]o

4'3

t

o

5,8

5./.

5,6

1,7

5,r
I

o 5,3

o

.

.5,2
!

lr,7

1,,7t

o

t1,,6

7,2

laagste S-waarde voor populier

(S

-

20 m) levert op dat deze

S-waarde wordt bereikt als Na
5,5
org. 2,I à 2,4 7o bedraagt. Deze
komt ongeveer overeen
waarde
"4,3
met het optimum dat is gevonzove[- en zwore klei g rond en
den voor meereisende naaldhoutsondy clay ond heavy cloy soils
soorten (Van den Butg 1976).

In de eerder vermelde Franse
publikaties wordt als minimumwaarde

2) /6

aangegeven waaf-

bij populierenteelt nog mogelijk
is. Deze gÍenswaarde is echter
als ekstreem laag op te vatten.

zijn de verschillen
russen 'Robusta' en 'Gelrica' op
zavel- en zware kleigronden: de
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kriteria voor de N-voorziening

Maksimale groei van 'Gelrica' en het N gehalte van de organische stof (0-25 cm)
Maximan grott,th of 'Gelrica'áilíl N conten, ol soil oryanic n.atter (0-25 cn.).

Fig. 5
Fig. 5
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lopen uiteen. Voor'Robusta' zijn
kriteria te formuleren voor deze
gronden (zie Tabel 1), voor'Gelrica' kunnen deels de normen
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de groei van 'Gehica' is daar
minder dan de waarde van Norg. zou doen veronderstellen.
Een afdoende verklaring van dit
verschiinsel is niet te geven maar
een drietal hypothesen is ver-

slonds,with retorded growlh,

meldenswaard:

on clay soils )

Men kan veronderstellen dat
-'Gelrica'minder

geschikt is voor

o

2.O

3.o

1.O

5.O
N.

org. (%)

6.O

zware gronden dan 'Robusta'.
Dit laat echter de vraag open

t8
waarom ook opstanden op zavelgronden het verschijnsel van
een lagere maksimale groei vertonen.
- Van der Meiden (I959b,1964) en Schoenfeld (1975) vonden
dat populieren op rivierkleigronden vaak lijden aan akuut of
latent kaliumgebrek, veroorzaakt door kaliumfiksatie. Dit verschijnsel zou de lagere maksimale groei van 'Gelrica' op zavelen zware kleigronden kunnen verklaren. Ze kan echter maar
een gedeeltelijke verklaring zijn omdat op lage zandgronden
deze storingen in de kaliumvoorziening ook kunnen optreden
en uit de onderzoekresultaten valt niet op te maken dat in bepaalde opstanden door K-gebrek groeistoornissen optreden die
ervoor verantwoordelijk zijn dat afwijkingen oprreden van her
verband tussen maksimale groei en N-org.
- Een derde verklaringsmogelijkheid kan worden gezocht in de
invloed van de zuurgraad van de grond op de groei. Uit het
bemestingsonderzoek (Van der Meiden 1962, 1976) is bekend
dat de Euramerikaanse populier slecht groeit op gronden waarvan
de pH-KCi kleiner is dan 4,1 à 4. Een aantal van de onderzochte 'Gelrica'-opsranden blijkt te zijn aangelegd op gronden waarvan de pH-KCl lager is dan deze grenswaarde. In figuur 6 is
de maksimale groei van 'Gelrica' vergeleken mer de pH-KCl
van de bovengrond (0-25 cm). De konklusie valt te trekken dat
het optimale pH-KCl-trajekr voor 'Gelrica' 4,5-6 bedraagt en
dat niet alleen bij lagere maar ook bij hogere pH-KCl-waarden
de groei afneemt. Dit kan betekenen dat 'Gelrica' in vergelijking met 'Robusta' een kleiner optimaal pH-KCl-trajekt heeÍt,
bij de laatste kultivar zijn geen groeistoornissen gekonstateerd
als de pH-KCI 7 bedraagr, hetgeen voor 'Robusta' een oprimaal
trajekt van 4,5-7 zou inhouden. Vanzelfsprekend zijn de aanwijzingen vao een grotere gevoeligheid van 'Gelrica' voor een
hoge pH niet zo sterk dat een definitieve uitspraak mogelijk is,
maar dat dergelijke verschillen tussen kultivars kunnen bestaan
volgt uit een publikatie van Garbaye en Le Tacon (1974) die
vonden dat'I 2I4' op kalkrijke gronden goed groeide maar dat
'Fritzi Pauley' gevoelig vr'as voor hoge pH-waarden (pH-KCl
) ca.6).
De vraag of het gevonden verband tussen de N-voorziening
door de grond (mer als maatstaf N-org.) en de maksimale groei
ook voor andere Euramerikaanse kultivars dan 'Robusta'en'GelFig. 6 Maksimale groei van 'Gelrica' en de pH-KCl van de bovengrond (0-25 cm).
Fig. 6 Maximlnt groutth of 'Gelica' and pH-KCl of topjo;l (0-2j
cm).

de eisen die diverse Euramerikaanse kultivars aan de bodemsrellen voor het bereiken van eenzelfde relatieve groei niet re veel
verschillen dan kan voor deze kultivars op voor de populieren-

teelt geschikte zandgronden (en onder enig voorbehoud op zavelgronden) worden aangenomen dar de in Tabel 1 en 2 genoemde relaties voor Euramerikaanse populieren in het algemeen gelden.

5

Konklusies

Evenals voor een aantal naaldhoutsoorten kan voor twee Euramerikaanse kultivars ('Robusta' en'Gelrica') worden aangeroond
dat de groei ervan - na de periode van aanloopgroei - op zandgronden redelijk samenhangt met het stikstofgehalte van de
organische stof (N-org.). Deze Áatie gaat in de eerste jaren
na de aanleg niet op omdat dan andere - tijdelijke - faktoren
(onkruidkonkurrentie, onvoldoende ontwikkeld wortelstelsel,
slechte ontwatering) de N-voorziening beïnvloeden. Voor zandgronden en in zekere mate ook voor zavelgronden geldt dat
voor goede (relatieve) groei van de Euramerikaanse populier,
N-org. minstens 3,3 7o moet bedragen. Grondonderzoek kan
dus enig inzicht verschaffen in de te verwachten porentiële
boniteit van de populier mits bovengenoemde beperkende faktoren in het oog worden gehouden. De invloed van andere fak-

toren (zwaarte van de grond, K-voorziening, pH-KCl) is niet
steeds voldoende duidelijk.
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Het gebruik van parasitaire aaltjes voor de bestrijding van larven van de populiereglasvlinder

/

L. J. A. Wouters

Riiksdienst lJsselmeerpolders, Lelystad

De larve van de populiereglasvlinder 'Sciapteron tabaniformis'
(syn. Paranthrene t.) is in de loop der laatste jaren uitgegroeid
tot €en ernstige plaag van de populier in de IJsselmeerpolders.
Over de levenswijze van dit insekt is al eerder een publikatie in
,,Populier" verschenen (1).
Vooral onder de abnormaal warme weersomstandigheden van
I976 zijn deze houtboorders, in her bijzonder bij balsempopulieren, in sterke mate opgetreden. Naast sanitaire maatregelen
(tijdig ruimen van aangetast hout) kan een doelmatige besuijding met chemische middelen alleen dan sukses hebben, wanneer zij erop is gericht om te voorkomen dat de larven, na in
juni of iuli uit de eieren te zijn gekropen, de stam binnendringen. Zijn de larven eenmaal in de stam dan is het uitersr
moeilijk zo niec onmogelijk om met chemische middelen nog

wat te bereiken.
ZelÍs het injekteren van de boorgangen met insekticiden die als
ademhalingsgif werkzaam zijn, heeft in de meeste gevallen niet
het gewenste resultaat gegeven. De oorzaak van dit slechte resultaat is waarschijniijk te wijten aan de aanwezigheid van een
prop boormeel in de tamelijk diepe vertikaal naar boven ver.
lopende boorgang.
Enkele iaren geleden werd het parasitaire aaltje 'Neoaplectana
Foto

1

Popaliereglasilind.erlarae

in

een jonge popalier

carpocapsae' in Nederland geïntroduceerd en hier in ons land
voor eksperimenten verder gekweekt. Op verschillende plaatsen
in ons land worden met deze aaltjes proeven genomen. Zij lijken
bijzonder geschikt voor de bestrijding van bodeminsekten zoals
bijvoorbeeld aardvlooien of aardrupsen (2).
Een goede werkzaamheid van de aaltjes is in hoge mate afhankelijk van voldoende vocht en een voldoende hoge temperatuur.
Bij toepassing onder droge omstandigheden sterven de aaltjes

vrij

snel.

Onder vochtige omstandigheden kunnen de aaltjes, zelfs bij lage
temperaturen, maandenlang in leven blijven. Ze dringen via de
monddelen het insekt binnen, hoewel andere onderzoekers menen dat dit via de tracheeën ook mogelijk moet zijn. Het lijkt
erop of alleen voldoende grote insekten kunnen worden aan1etast. Een bepaalde bakterie, die in het aaltje leeft, komt bij het
binnendringen van het aakje in zijn gastheer vrij en blijkt onontbeerlijk voor een snelle doding van het aangetaste insekt en
voor de verdere onrwikkeling van de aaltjes in de gastheer.
Hoewel de inhoud daarbij geheel wordt verteerd, blijft de huid
van de gedode larve lange tijd tamelijk stevig. Na enige tijd
hebben zich in het lichaam van de gastheer talrijke nieuwe aaltjes gevormd die in een bepaald stadium van ontwikkeling het
lichaam van de gastheer verlaten en nu zelf in staat zijn om
andere insekten aan te tasten.

In het najaar var. 1976 werd een eksperiment begonnen waarbij
door populiereglasvlindedarven aangetaste stammen, verzaagd
tot ongeveer een halve meter lengte, in het laboratotium met
een aaltjessuspensie werden ingesporen. Uit het onderzoek, dat
enkele weken na de behandeling werd verricht, bleken de in de
boorgangen gevonden larven bijzonder gevoelig te zijn voor
de aaltjes.
De proef werd enkele weken later herhaald, maar nu met verscheidene aangetaste, eeniarige populieren, die in de kweekkamer bij een temperatuur vao 20oC werden opgepot. Opnieuw
werden de boorgaten met een aaltjessuspesie ingespoten en de
openingen daarna dichtgestopt met een prop vetwatten. Bij de
kontrole, 2 à 3 weken na de behandeling, bleken ook nu weer
alle in de boorgangen gevonden populiereglasvlinderlarven reeds
enige tijd door de aaltjes te zijn gedood.

In mei 1977 weÀ besloten om dit eksperiment ook in

de prak-

tijk uit te voeren. Op een plantafstandenproefveld in Oostelijk
Flevoland en in de omgeving ervan, werden enkele honderden
ernstig aangetaste jonge populieren met een aaltjessuspensie
behandeld. In de tevoren met een priem geopende boorgang
werd met behulp van een injektiespuit enkele milliliters van
een suspensie, die ca.250, 1000, of 1500 aaltjes per milliliter
bevatte, in de booropeningen gespoten, waarna deze met een
prop vetwatten of met klei werd afgedicht. Op deze wijze gaat
er niet teveel van de ingespoten aaltiessuspensie verloren en
blijft de boorgang vochtig, wat een vereiste is voor een goede
werking van de aaltjes. Bovendien kan men later nagaan welke
boorgaten zijn behandeld.
Enkele weken na de toepassing werd

uit het behandelde

areaal

willekeurig 12 populieren uitgezocht en op de aanwezigheid
van larven onderzocht. In alle behandelde boorgangen werden,
ondanks de aanwezigheid van een prop boormeel, ook bij de
laagste aaltjesdosering 1 of 2 dode larven aangetroffen. Het
mikroskopisch onderzoek van deze dode larven bevestigde dat
ze door aaltjes waren gedood.

60

boren of beter markeren van de gaten met een stevige priem,
het inspuiten van de aaltjessuspensie en het afdichten van de
openingen met een prop vetwatten vergr vrij veel tijd. Bij een
zware aantasting van 2 of 3 iarig hout kunnen 2 man ongeveer
20 bomen per uur behandelen op een sterk begroeid terrein.
Op een gewied areaal is het mogelijk een veel groter aantal
bomen te behandelen. Bovendien is de gevolgde merhode voor
verbetering vatbaar. Het ge!ruik van een drukspuit mer een gebogen en sterk verlengde spuitlans geeft reeds de mogelijkheid
om een groot aantal bomen achter elkaar te behandelen en ook
aantastingen op wat grotere hoogte te bereiken. Er zaI dan
tevens moeten worden nagegaaÍt of het gebruik van een priem
en/of het afdichten van de booropeningen mer vetwatten kan
vervallen. De toevoeging van glycerine of uiwloeier geeft hierbij de mogelijkheid om de levensduur van de aaltjes onder
droge omstandigheden re verlengen. Voorlopig lijkt de toepas
sing van aaltjes vooral bruikbaar voor jonge populieren en
moerbomen.
Over mogelijke negatieve effekten, bij een dergelijke toepassing,
zijrt nog niet alle antwoorden gegeven, zodat het gebruik van
aaltjes nog met de nodige voorzichtigheid en begeleiding dient

te geschieden.
Zoals reeds eerder is opgemerkt produceren de in de boorgangen aangetaste larven weer een nieuwe generatie aaltjes, die zich
in een vochtige boorgang kunnenverpiaatsen en binnendringende larven kunnen opvangen.
Blijft de boorgang vochtig dan is een enkele behandeling voldoende om de boom maandenlang te vrijwaren voor larven die
Foto
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Behandeld.e

boon. In

d.e boorgaten

die in de booropeningen zijn. gebraiht.

In

zijn

van dezelfde boorgang gebruik willen maken. Verdroogt
de oehuatten ziclttbaar,

enkele boorgangen die men vergeren had

te

behandelen

(geen klei of prop warten aangetroffen in de opening) werden
levende larven gevonden. In één behandelde boorgang werd een
gezonde pop aangetroffen. Heeft de larve zich eenmaal verpopr,
dan bestaat er weinig kans meer dat het gebruik van aalrjes

nog effekt kan sorteren.

Voor de bestrijding van de populiereglasvlinderlarven is de
beste tijd om aaltjes toe te passen de periode waarbij de jonge
larven, die de stam zijn binnengedrongen, hun aanwezigheid
verraden door het boormeel dat uit de gangen naasr de sram
op de grond valt (de maanden augusrus, september en oktober).
Een behandeling met aaltjes in het voorfaar( de maanden april
en mei) is alleen mogelijk bij een remperaruur die hoger is dan
10oC en vóórdat de larve zich heeft ve{popr.
De gevolgde tciepassing is arbeidsintensief. Boom voor boom
dienr men nauwkeurig op boorgaren te onderzoeken. Het uit-
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boorgang dan kunnen ook alle aaltjes sterven.

Hoewel het onderzoek hierover nog niet is afgesloten, zal her
ook mogelijk zijn om andere houtboorders, zoals de wilgehoutrups (Cossus cossus) of de larven van de berkeglasvlinder met
deze aaltjes te besuijden.
Het is duidelijk dat ondanks haar beperkingen her gebruik van
aaltjes nieuwe mogelijkheden opent voor de bestrijding van
verschillende houtboorders, die met chemische middelen moeilijk te bereiken zijn.
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In

een gesprek met de heer F. v. Donselaar, Tuin- en Landschapsarchitekt, en de heer L. Donkers, Chef Uitvoering Plantsoenendienst, is het gebruik van de populier en wilg in Helmond nader beschouwd. Op deze wijze is een inzicht verkregen

plaatsen en pleinen deze bomen veelvuldig aangeplant (foto 2).
Deze boom is vaak gebruikt ter markering van de herkenbaarheid van een bepaalde plaats. Op diverseplaatsen is de Italiaanse
populier overgebleven uit oude stadstuinen.

over de toepassingsmogelijkheden van zowel ontwerperszijde als
van technische zijde.

De oude binnenstad had weinig open ruimten met groen. De

Geschiedenis
Helmond is een 800 jaar oude stad, gelegen aan de uitmonding
van de Peel, destijds een onherbergzame streek, soms een ,,helle"

gelijk.
Vanouds werd in de omgeving vlas verbouwd, waardoor zich
een huisnijverheid ontwikkelde.
Uit het ,,Tweede Deel van den Tegenwoordigen Staat Der Vereenigde Nederlanden" van Isaak Tirion, is de volgende passage:
,,In en om Helmond wordt sterke handel in Lywaaten gedaan.
Daar woonen veele Linnenweevers. De Arbeidslonen zijn hier
en door de gansche Meijerij zo Goed Koop, dat men uit Holland en van elders Ketting en Inslag naar Flelmond zendt, alwaar'er zogenaamde Fransche Linnen, Bonten enz. van gemaakt
worden".
Door de invoering van de stoommachine in het midden van de
vorige eeuw ging de huisnijverheid geleidelijk over in gemechaniseerde industrie. Door de aanleg van kanalen en spoorwegen

is Helmond goed ontsloten. Helmond werd hierdoor de

derde
de oude

textielstad van Nederland met ca. 60.000 inwoners. In
binnenstad komen weinig oude bomen voor. Toch moeten die
er wel zijn geweest want in eerder genoemde uitgave van Tirion
staat vermeld: ,,In het iaar 1579, werd deeze Stad van Parma's
Krijgsvolke ingenomen; dat de onbarmhardgheid hadt van de
Bezetting aan Boomen te doen ophangen". Er hebben dus bomen gestaan in de binnenstad waarvan evenwel weinig is terug
te vinden.
De oudste plaats in Helmond is het in laat gothische stijl opgerrokken, door grachten omgeven, kasteel (ca. 1402) dat sinds
1923 als Raadhuis in gebruik is. Hier vinden we in het park op
de rand van de voormalige bedding van de rivier ,,de Aa" een
Populus canescens (foto 1) die weliswaar niet stamt uit de oudheid. In de oude stad komt veel Populus nigra'Italica' voor. In

zijr op

speel-

Italiaanse populier is met zijn zuilvorm daarom het meest geschikt. De overige populieresoorten hebben ruimte nodig en
zijn daarom minder geschikt voor gebruik in de binnenstad.

Stadsontwikkeling
Door de sterke industrialisering heeft een grote uitgroei van de
stad plaats gehad. Bij het ontwerpen van de groenplannen
wordt ingespeeld op de natuudijke omstandigheden. Daarbij
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de aanwezige beplantingen.

Het landschap rond Helmond wordt bepaald door drie,,dragers":
de dalen van de rivieren ,de Aa",,,de Bakelse Aa" en,,de Goorloop".

In

deze gebieden met beekbezinkingsgronden komen van ouds-

her veel populieren en wilgen voor langs wegen, als grensbeplanting of in bosverband. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in het plan,,Eeuwsels" waar het zogenaamde,,Peppellaantje"
te midden van flats en laagbouw is gehandhaafd (foto 3 en4).
4

62

)

6

3

Daarnaast zijn boomgroepen

in deze nieuwe wijk

bij nieuwbouw

gespaard waardoor

7

direkt een groen element van formaar

aanwezig is.

Bijzonder plezierig is het daarbij dat populieren zich snel aanpassen aan de gewijzigde groeiplaarsomstandigheden, zoals ophoging (foto 5) of grondwaterstandverlaging.

In de nieuwe

beplantingen wordt de populier veelvuldig toe-

gepast als ,,tijdelijk groen". Door zijn grote groeisnelheid, zijn
pionierkwaliteiten en zijn verscheidenheid in vorm is de populier uitstekend geschikt om de gewenste,,snelle" groenelementen

te verkrijgen.

Afhankelijk van de ontwikkeling kan op een later tijdstip de
pcpulier worden vervangen door een andere boom.
In een aantal gevallen blijft de populier zrjn olaats in het plan
behouden (foto 6).
In groengordels ter afronding van stadswijken is het gebruik
van poDulier logisch, omdat hier ,,de stad het landschap ontmoet" (foto 7). Hier heeft de populier ook voor de toekomstige

en de P. 'Serotina de Selys', en de P. 'Alba'. De plantafstanden
bedragen 1 x 1 m en 1 x 1,5 m. Het gebruikte plantsoen is driejarig; de populieren zijn éénjatig.
In de nieuwbouwwijken zou meer gebruik gemaakt kunnen

groenvoorziening een belangrijke funktie.
De beplantingen ztjn grootschalig zodat voldoende ruimte kan
worden gegeven aan de populier.
De singels bestaan uir gemengd loofhour van soorren die op
deze grond thuishoren, zoals es, vlier, esdoorn, meidoorn, vogelkers en wilg. Hiertussen worden populieren geplanr. De gebruikte kultivars zijn Populus 'Dorskamp', P.'Robusta', P.'Spijk'
8

worden van populier als tijdelijke beplanting op aangelegde
stroken ten behoeve van toekomstige uiwalswegen. Aangezien
bij het vellen van deze beplantingen voor de geplande wegaanleg van diverse zijden bezwaren kunnen worden verwachr, is de
9
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gemeente om begrijpelijke reden beducht dit soort beplantingen
te realiseren.
Hierdoor blijft helaas de mogelijkheid van een verbetering van

M

de leefbaarheid op ruimere schaal van de nieuwbouwwijken
onbenur.

Op fraaie wijze is in de wijk ,de Zwanenbeemd" wilg uit

een

voormalige bosbeplanting gehandhaafd (foto's 8 en 9).
Een oud bos van P. 'Marilandica'is gespaard, waarin een natuurpad is aangelegd. Op deze wljze is een schitterende rekreatiemogelijkheid voor deze wijk gekreëerd (foto 10).
Stadssanering

In de oude binnenstad bevonden zich woonwijken en fabrieken
naast elkaar. Na verplaatsing van deze bedrijven naar het industrieterrein zijn grote open plekken ontstaan in het stadsbeeld.
Ook een aantal verouderde openbare gebouwen en kloosters zijn
afgebroken om ror sanering te komen.
Voor deze ooen plekken zijn strukruurplannen ontwikkeld doch
de realisering daarvan heeft in fasen plaats. Voor die plaatsen
waar niet binnen 2 iaar nieuwbouw wordt verwacht, wordt een
beplan tingsplan gemaakt, het zo genaamde,,Openplekkenplan".
In deze plannen wordt gebruikt gemaakt van een menging van
vlier, vogelkers, esdoorn, wilg, rosa rugosa en rosa canina als
afplanters. Deze beplanting is gemengd met 5 Vo populieren
van de eerder genoemde rassen.
Deze beplantingen zijn aangebracht in 1974 en I9l5 op vaak
bijzonder ongunstige plaatsen. De terreinen bestaan voor een
groot deel uit puin, gruis en zand, terwijl vaak vervuiling door
olie heeft plaatsgehad.
12

De beplantingen hebben een uitstekende groei te zien gegeven
(foto's 1 1 en 12) . Vooral de P. 'Spijk' en P. 'Dorskamp' vertonen
een lengtegroei van 1,) tot 2 m per jaar.
zeer snel aantrekkelijke groene elementen in de
oude stadskern gebracht, terwijl eveneens een goede en snelle
kamouflage is verkregen voor de randen van de slooppanden
(foto's 13 en I4).
De bevolking heeft te kennen gegeven onder de indruk te zijn
van dit snelle sukses: Een kompliment voor de makers.
Deze open ruimten zullen geleidelijk voor een groot deel wor-

Hierdoor zijn

I'
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t6
bomen naar soort, leeftijd, gezondheidstoestand en daarmee samenhangend de te verwachten levensduur.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van infrarode luchtfoto's,
waarmee de gezondheidstoestand in beeld wordt gebracht.
Handhaving van oude bomen is noodzakelijk doch m'en moet
ook zorgdragen voor tijdige verjonging. Bij verionging van
populierenbeplantingen zaI vaak gebruik worden gemaakt van
andere houtsoorten.
In het eerder genoemde ,,Peppellaantje" zrjn reeds bomen verwijderd die sterk in gezondheid zijn achteruitgegaan (foto 15).
Een periodieke kontróle op taksterfte, takbreuk e.d. van deze
beplantingen is noodzakelijk.
De dienst uitvoering oefent tevens kontróle uit op beschadiging
door de boomwortels aan bestratingen en opscallen.

Op foto 16 is een beschadiging ten gevolge van wortelgroei
aan een schansmuur te zien. Hier wordt de boom niet geveld;
de wortels worden ingekort, terwijl de muur zal worden herden volgebouwd, waarvoor de populieren zullen moeten wijken.
Daar waar grotere open ruimten blijven bestaan zal de populier
zeker een vaste plaats behouden.
Voorts hangt het handhaven van oopulier af van de noodzaak
tot verfijning in de omgeving van openbare gebouwen.

0nderhoud
Voor een verantwoord onderhoud van het bomenbestand is

een

beheersplan onontbeerlijk.

Hiertoe is een begin gemaakt met een inventarisatie van

de

Het wifgenbos te Olland en bosbaas L. van der Heyden

I

steld. De waarde van deze bomen is geiukkig groter bevonden
dan de kosten verbonden aan de werkzaamheden.

Slot

In Helmond is gebleken dat het gebruik van popuiier en wilg
in stedelijke beplanting zeer goed mogelijk is. Met veel sukses
is de leefbaarheid van de stad en vooral de nieuwe wijken door
de populier vergroot.
Er is een goed gebruik gemaakt van d: pioniei-eigenschappen
van deze boomsoort terwijl anderszijds de voordelen van de
groeiplaatsen in de beekdalen goed zijn benut.

C. van der Craats
St. Oedenrode

In 1965 kreeg de gemeente St. Oedenrode een perceel weiland
van ca. t ha uit de pacht en bestemde het tor bosgrond. De sterk
leemhoudende laaggelegen zandgrond werd 30 cm diep en op
ruggen geploegd met om de 7 meter een greppel (ploegvoor).
Yan 1965 t/m 1967 werd het perceel gebruikt als kwekerij voor
populier, wilg en eik. In het voorjaar van 1968 werd het terrein
licht omgeploegd en beplant mer zware tweejarige Salix alba
'Belders' op 7 x 7 meter en alleen het eerste jaar bemest met
200 gram NPK per boom. Deze wilgen waren gekweekr uit
kortstek, afkomstig van het beroemde wilgenbos ,,De Belders"
bij ,,De Boskant" te St. Oedenrode, dar in 1972 werd geveld (zie
,,Populier" 1964, I(2) :I2; 1972, 9 () :7 5).
Het wilgenbos in Olland is nu, na negen groeijaren, een mooi
bos. De omtrekken van de stammen variëren van 85 tot 100 cm,
de stammen zijn goed recht met een regelmarige betakking. In
1970 is er tussen de wilgen fijnspar, afkomstig vanuit de gemeente, geplant wat de aantrekkelijkheid van het totaal nog
heeft vergroot.
De hoge kwaliteit van deze wilgenopstand hebben we te danken
aan bosbaas L. van der Heyden. Hij verzamelde wilgestekken
uit de beste bomen van ,,De Belders" en plantte die op de kwekerij uit. Van de kwekerij nam hij na rwee jaren de beste rweejarige wilgen en legde daarmee het bos aan.
Bosbaas ,,Bert" van der Heyden is bij zeer velen bekend door
zijn grote interesse in en kennis van alles war maar mer populier en wilg te maken heeft; ik denk hierbij aan de talloze populiereproefvelden die in deze streek zijn aangelegd door de RBL
,,De Dorschkamp", waaÍa n Van der Heyden zeer veel aandachr
besteedde en waar veel ,,Vageningers" gesprelqken mer hem
voerden en van hem leerden.
Dit vooriaar is de heer Van der Heyden met pensioen gegaan.

\Vij hopen dat hij nog vele iaren naar zijn bossen kan gaan
kijken, want hij mag trots zijn op wat hij ons heeft nagelaten,
o.a. het wilgenbos in Olland (zie foto).
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KALENDER
en
de

bernummer van ,,Populier" 1976 ver-

Het aanplanten van

meld.

voofnaamste ondetwerpen, waaraan in
de komende maanden gedacht moet
worden; door vroegtijdig met de voor-

Aanleg van nieuwe beplantingen en

grote gevoeligheid voor Marssonina is
daarom ahijd af te raden evenals, in de
omgeving van lariks, het gebruik van

Houtverkoop, subsidieregelingen

het reserveren van plantsoen zijn

bereidingen te beginnnen is de kans
kleiner dat men in tijdnood komt.
Uitgebreide informatie over deze en
andere onderwerpen die de populie-

ren betreffen kunt

u in het nieuwe

,,Handboek voor de Populierenteelt"
(1976, vierde geheel herziene druk)
vinden. Dit boek is verkrijgbaar bij de

K.N.H.M. te Arnhem (Lovinklaan

1,

herbebossingen wotden eveneens door
de overheid gesubsidieerd (Besluit bijd.r a

gen

b e b o s singen

/ h er b ep lantin g en) .

Voor een nieuwe bebossing bedraagt
de minimum-oppervlakte t ha; wegen grensbeplantingen (eerste aanleg en
herbeplanting) moeten uit tenminste
200 bomen bestaan. Bij een herbebos-

sing moet de minimum-oppervlakte
0,5 ha zijn, bestaande uit één of meer-

Bij

160,-

aanleg van weg- en grensbeplantingen
bedraagt de subsidie maksimaal 80 %o
en bij een herbebossing maksimaal
50 7o van de door de direkteur van
het Staatsbosbeheer normaal geachte
kosten voor aanleg en eerste onderhoud. Om voor subsidie in aanmerking

vermelding van,,Handboek Populierenteelt".

Houtverkoop

Het is voor de verkoper van hout belangrijk om een zo hoog mogelijke
prijs te krijgen. Men moet daarom

met verschillende houthandelaren of
met verbruikers, die het hout rechtstreeks van de producent kopen, kon-

takt opnemen om zich te oriënteren
over de afzetmogelijkheden en de prijs
van het hout. Het gaat hierbij niet alleen om het hout van populier en wilg
uit bossen en weg- en grensbeplantin-

gen maar ook om dat van bomen uit
stedelijke beplantingen.

Subsiclieregelingen
,,^B e:chikking Bosbijdtagen"
is ook voor populierenrelers van groor
De nieuwe

belang.

Hij behelst o.a. her subsidiëren

van de kosten van een planmatig beheer, inklusiefde openstelling voor het
publiek. Ook kunnen onder bepaalde
voorwaarden bijdragen worden toegekend in de kosten van onderhoudsq/erkzaamheden, zoals het opsnoeien.
Deze beschikking heeft in principe betrekking op een eenheid bos van tenminste 5 ha. Indien het echter om be-

plantingen van bijzondere landschappelijke betekenis gaat kan deze minimum oppervlakte worden verlaagd tot
t ha. Verdere informatie over deze
nieuwe regeling, die in de plaats is
gekomen van de,,Bosbijdrageregelingen openbare lichamen/partikulieren",
kunt u vinden op pag. 64 van het novembernummer ,,Populier" 1976. Om

in

aanmerking

te komen voor

deze

een nieuwe bebossing en

bij

de

te komen moet men, vóórdat met de
aanleg van de beplanting wordt begonnen, formulieren aanvragen bij het
Staatsbosbeheer. (Naar de adressen is
in het bovenstaande reeds verwezen.)
Eigenaren van grond, die in aanmer-

king komen voor de Vergoedingsregeling van het O en S. fonds behoeven
hun grond indien ze deze bebossen niet
aan het SBL af te staan. In een ruilverkaveling gelegen landbouwbedrijven komen niet voor de Vergoedingsregeling in aanmerking. Het ,,Besluit
bijdragen bebossingen" is bij het bebossen van deze grond eveneens van

toepassing evenals de hieronder ge-

noemde plantsoensubsidie

van

de

Stichting Industrie-Hout.
Deze stichting stelt voor de aanleg van
nieutae bebossingen van tenminste 2 à
3 ha graris éénjarige populieren beschikbaar, mits in een dichte plantafstand (tenminste 400 bomen/ha)

delsklonen,eksklusief die van P. canescens en van P. alba 'Raket', in het kort
samengevat. Het gebruik van onbekende buitenlandse rassen is eveneens

niet aan te bevelen. Veel van

deze

niet thuis of zijn te gevoelig voor

bladziekten. In het artikel ,,Populieren
en de EEG", opgenomen in het febru-

arinummer van ,,Populier" 1915, zijn
van een groot aantal buitenlandse rassen gegevens hierover vermeld. Bij
twijfel aan de keuze van het juiste ras
of aan de geschiktheid van de groeiplaats moet men het advies van een
deskundige vragen om later teleurstellingen te voorkomen.
Her gebruik van 'Robusta', 'Zeeland',
'Dorskamp','Fievo','Oxford','Geneva',
'Rochester' en'Ándroscoggin' kan worden aangeraden.
Van acht rassen is aanplant op beperkte schaal verantwoord, namelijk de
Euramerikaanse populieren'Agathe F',
'Florence Biondi' en 'Spijk', de Westamerikaanse balsempopulieren'Blom',

'Fritzi Pauley' en 'Heimburger' en de
zwarte balsempopulieren 'Barn' en
'Donk'. Van deze rassen moeten
'Agathe F' en 'Florence Biondi' in ver-

band met hun grote gevoeligheid voor
roest niet in de omgeving van lariks
worden aangeplant; ze hebben zeer
waarschijnlijk wèl een goede windresistentie; in de beplantingen van de
Stichting Industrie-Hout zijn er al ge-

durende

l0

jaar gunstige ervaringen

van'Fritzi

bepaald bedrag wordt vastgesteld,
wotdt niec in mindering gebracht op

In de zomer treedt bij
overigens zeer goed groeiende ras
veelvuldig topbreuk op; de aanplant
van dit ras in stedelijke gebieden moet
daarom ten zeerste worden ontraden.
De ervaringen met de andere vijf beperkt aan te planten rassen zijn nog
zeer gering; ze hebben een goede resistentie tegen ziekten en eengoede groei
in de eerste jaren.
Het aanleggen van weg- en grensbeplantingen met \íestamerikaanse bal-

de door het Staatsbosbeheer verstrekte
bijdrage bij de aanleg van een nieuwe
bebossing. Inlichtingen zijn verkrijgbaar blj genoemde stichting, Bowlespark 18 te ïTageningen, rel. 08370-

r0t2r.

Rassenkeuze

formulier indienen bij de Hoofdingenieur-Direkteur voor de Landinrich-

belang om een gezonde en goed groei-

mers zijn op pag. 66 van het novem-

roestgevoelige rassen. In een tabel, opgenomen in het augustusnummer van
,,Populier" T975 is de gevoeligheid
voor ziekten van de Nededandse han-

opgedaan. Het gebruik

Een juiste rassenkeuze is van groot

de provincie waarin het grootste gedeelte van uw bos is gelegen. De
betreffende adressen en telefoonnum-

een

wordt geplant. Deze subsidie, waarvoór
jaadijks door de papierindustrie een

bijdrageregeling moet u een aanvraag-

ting in

met

rassen horen klimatologisch in ons land

dere percelen.

rel.085-4307 11) door overmaking van

op girorekening260.43.0I en

rassen

ende beplanting te krijgen. Behalve
door bodemkundige en klimatologische faktoren wordt deze keuze in
sterke mate bepaald door de weerstand
die de rassen tegen ziekten hebben.

Pau-

ley' moet slechts op zeer beperkte
schaal gebeuren.

dit

sempopulieren en andere populieren
met ,,balsembloed" (zwarte en hybride
balsempopulieren) moet in sterk aan
de wind blootgestelde gebieden worden afgeraden en kan in ander gebie-
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den slechts op beperkte schaal worden
aanbevolen. Gezien het gevaar van

topbreuk moet 'Fritzi Pauley' in deze
beplantingen niet worden gebruikt.
In 1976 is het populieresortiment met
vier P. nigra klonen uitgebreid, te weten:'Brandaris','Schooddam','Terwolde' en 'rVolterson'. De ervaringen met

deze klonen zljn r'og zeer beperkt;
aanplant dient daarom slechts op zeer
beperkte schaal te gebeuren. Ze zijn
weinig gevoelig voor Marssonina en
hebben een goede weerstand tegen

kanker; de ''STolterson' is weinig gevoelig, de 'Brandaris' gevoelig en de
'Schoorldam' en 'Terwolde' zijn zeer
gevoeiig voor roest. P. nigra, de Europese zwarte populier die in ons land
inheems is, heeft in het algemeen een
vrij goede windresistentie. Verondersteld mag worden dat deze 4 nieuwe
klonen daarom vooral voor de kustprovincies van belang zijn; bovendien
komt er in dit gebied nagenoeg geen
lariks voor wat in verband met de gevoeligheid voor roest van deze klonen
van belang is.

van insektenaantastingen en van goede
kwaliteit zijn.
In de meeste gevallen zullen stevige,
zo mogelijk vertakte éénjaàge planten
de voorkeur verdienen boven het ge-

alleen duurder in aanschaf maar ook
de plantkosten zijn aanzienlijk hoger.
Ook voor meerjarige populieren geldt
dat de planten niet te slap mogen zijn,
dus niet te lang in verhouding tot de

bruik van meerjarige planten. Dit

dikte.

geldt zowel voor herbebossingen

als

voor nieuwe bebossingen. Aan de leng-

Onderhoud

te van éénjaige planten voor

Vooral in jonge beplantingen moeten

herbebossingen moeten hogere eisen gesteld
worden dan aan planten voor het bebossen van landbouwgrond. De éénjarige planten voor een herbebossing
moeten minimaal L,8 à 2,0 m lang zijn
om overgÍoeiing door een vegetarie
van bijvoorbeeld brandnetels en distels
te voorkomen. Een goede lengte/dikte
verhouding van de planten is zeer be-

langrijk. Indien het gebruik van éénjarig plantsoen door bepaalde omsran-

de zomer gebeuren als de grondwaterstand laag is en er weinig neerslag is
gevallen. Voor het beschermen van
jonge bomen tegen beschadiging door
reeën, hazen of konijnen kunnen plastic spiralen, kokers van kippegaas of

digheden niet mogelijk is, bijvoorbeeld
in weg- en grensbeplantingen, ver-

Italiaans gaas gebruikt worden. Het
Italiaans gaas is niet alleen in Italië 1)

dienen stevige tweejarige planten de

te bestellen maar ook bij het Magazijn
Bosbouwgereedschappen van Heidemij Nededand BV te Arnhem (post-

voorkeur boven ouder plantmateriaal.
Het gebruik van meerjàrig plantsoen
betekent niet dat stikstofbemesting en
onkruidbestrijding achterwege gelaten

kunnen worden. Deze onderhoudsmaatregelen zijn juist ook dan nood-

Plantsoen

Het gebruik van goed plantmateriaal

is naast een

goede rassenkeuze van
grote betekenis. Bestel daarom tijdig
uw plantsoen; door in de nazomer één
of meer boomkwekerijen te bezoeken
kan men zich persoonlijk van kwaliteit
en gezondheidstoestand op de hoogte
stellen. De planten moeten gezond, vrij

klimplanten, zoals haagwinde en hop,
worden verwijderd om te voorkomen
dat deze de jonge bomen verstikken.
Aanleg en onderhoud van greppels en
sloten kan het beste aan het eind van

zakelijk omdag naarmate het plantsoen
ouder en groter is, de verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte
ongunstiger wordt. Eénjarige populieren groeien in de eerste jaren na aan-

leg in het algemeen beter dan

twee-

jarige en zeer zeker beter dan driejarige
planten. Meerjarig plantsoen is niet

b.Y. MAATSGHAPPIJ voor
LANDSCIIAPSBOUW en RECREATIE
F. G. Bevort: direkteur
Heusdensebaan 125
Tel. 04242-3624
Oisterwijk
*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

bus 139). Bomen die met kokers van
kippegaas beschermd zijn moeten regelmatig op het ingroeien van het gaas
in de stam gekontroleerd worden; bij
gebruik van Italiaans gaas is deze kon-

trole

1)

overbodig'

H.\í.K.

Eraclit-Venier S.p.A.
Casella Postale 128
Portomarghera 30170
c.c.i.a. Yenezia 221)6

Italie

TUINBOUWARTIKELEN
Een kleine greep uit onze li.ist:
Plasllc boommanchetten - Hang- en stêekeliketlen
Tonkinstokken

-

- Labels
- Acryl gaaslinnen - Schermdoek
- Snoelgereedschap - Grasmaalmachlnet

Boombanden

Tuingereedschap
PulverisateuÍs - JiÍÍypots - JiíÍy-Sevên - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenên en wanten - Krulwagens
Kaskilten en verÍwaren - Bestriidingsmiddelen - enz. enz,
Vraagt onze uitvoerige prijscourant

A. MAURITZ & ZN. B.V.
POSTBUS 112

ook uw populierenbeplantingen

-

.

BUSSUM

TELEFOON 02Í59 - 43914r

De speciaalzaak aoor alle t*inbouwarlikelen

HANDBOEK VOOR DE POPULIEREI{TEELT
Vierde, geheel herziene druk (1976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninkliike Nederlandse Heide Maatschappij

De prijs van het handboek bedraagt

I 60,-

inklusiet verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door oveÍmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".

voot één van onze bedriiven in
Eerbeek kopen wii vezelhout van
populier en wilg

:
bewerking :
kwaliteit :
aÍmetingen

lang 180-220 cm, doorsnede 10-30 cm,

*

1 m lang hout wordt toegestaan

glad gesnoeid, ongeschild
gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm

aanbiedingen aan:

foreco

internationate houthandet bv

Arnhem, Postbus 230
Schaarsbergen, Koningsweg 3S-c

Tel. (085)

454431

oÍ aan:
A. Zantinge, Zelhem, Tel. (08342) 1769

@

b.u boomlcníekerii,,udenhou
Witte abeel

dehruekerij

'Nivea'

@

t"

(P. arba)

'Raket'

@

dieiulsteven
ESp te. tÍemula)
'Tapiau'

voor ts.

GfauWe abeel

'Bunderbos'
'Enniger'
'Honthorpa'
'Limbricht'

'De MoíÍart'
'Schleswig'
'Schiindel'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

,,UDENHOUT,,
EEN OUDE NAAM

*

*

TUSSEN
NIEUWE
POPULIEREN

Europese zwarte populieÍ

'Brandaris'

'Loenen'
'Schoorldam'

,,UDENHOUT"
AN OLD NAME
BETWEEN
NEW POPLARS

*

(P. nisra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'\,lfolterson'

Euramerikaanse PoPulier
(P. euramericana)

F'
'Dorskamp'
'Flevo'
'Florence Biondi'
'Gelrica'
'Agathe

,TUDENHOUT"
UN ANGIEN NOM

ENTRE

(P. canescens)

'HarÍÍ'
'Heidemij'

'l

;

TIOUVEAUX

214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'
'Serotina'
'Serotina de SelYs'
'Spijk'
'TardiÍ de ChamPagne'
'Zeeland'

Westamerikaanse balsempOpUlief (P. tÍichocarpa)

PEUPLIERS

'Blom'

'Fritzi PauleY'
'Heimburger'

*

,,UDENHOUT"
EIN ALTER NAME
ZWISGHEN
NEUE PAPPELN

Hybride balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

B.V. Boomkwekerij,,Udenhout
Postbus 31 - Udenhout
Telefoon 04241'2131

:;14,u

"

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'OxÍord'
'Rap'
'Rochester'

