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Menging van klonen in populierenbeplantingen (ll,

Stichting lndustrie-Hout te Wageningen

In het

Mixture oÍ poplar clones

De ontwikkeling van ile inhouil per boom en van de

The Sticbting lnd.pstrie-Ho*, (Iutit*te for tbe Pronzotion ol lnd.*stial
lVood. Prod.uction) at lVageningen establisbed' since 1965 a nanber of
poplar plantations in uLhich nto poplar clonet uere mixed' by rout.
Tbe res*lts obtained *b till aout are mentioned' in tbis article; the first
part lt)a.r pablished. in the febr*a'ry issue of "Pop*lier".
The follouing prelimina'ry conclasions can be draun:
1 ln the plantations inaestigated. the heiCbt grouttb of tbe mixed

februarinummer van ,,Populier" 1978 is het eerste gedeeite van dit artikel gepubliceerd. Daarin is een motivering
gegeven waarom het mengen van klonen plaats vindr en zijn de
gegevens over de beplantingen en de groeiresultaten van een
groot aantal mengingen vermeld. In het hierna volgende gedeelte zal worden ingegaan op de volumegegevens en zullen de
verkregen resultaten meer in het algemeen worden besproken.

in figuur L6 t/m20.
is uitgegaan van een volledig stamtal. Zlj

illustreren duidelijk hoezeer de - hoofdzakelijk door diameterverschillen veroorzaakte - inhoudsverschillen toenemen. Het
kleinste produktieverschil tussen de twee klonen in een menging
bedraagt ca.20 7o en het grootste 140 7o.
Het navolgende kommentaar is zeer beperkt gehouden gezien
het feit dat de beplantingen nog in volle onrwikkeling zijn en
te gedetailleerde konklusies derhalve voorbarig.

Beplanting loppe
In figuur 14 en 15 is het verloop van de volumegroei na het
derde jaar aangegeven. Hoewel deze beplanting nog jong is
blijkt duidelijk dat in zes van de zeven mengingen de produktieverschillen tussen de gemengde klonen al sterk toenemen. Alleen in de menging van 'Robusta' met 'Geneva' is dit minder
het geval.

Fig.

14

/

Beplanting Joppe

be inflaenced

2 In mosr cases mixing oÍ

r$(/eert en Schoonebeek weergegeven

deze grafieken

lo

clones appears noï

spilhoutmassa per ha in klonenmengingen
Deze ontwikkeling is voor de klonenmengingen Joppe, Liempde,

Bij

Summary

*p till now.

elones inf laences tbe d'iameter groulh
thoagh nor beÍore a beight of at leaa B m bas beeo reached'. ln general
a d.ifference in d,ianzeter betueen tbe luo clomes increates mtbet upidfu.
3 Tbe relatiouhip berueen height and diarnerel of tbe nees is inflaenced by the nzixt*re.
4 The absol*te infl*ence of nzixing ruto clones on tbe Aeaeloqnzent ol
ibeir dianaeter gtourb can onfu be d'eterminated' by comparison of the
groutb in eren-aged, pare plantations of tbete clones, planted, at the
sante spacing and' on rhe sanze location.

in aol*nae ooer bark per ba betueen ,wo clones
20 to 140 %o.
6 The increased, utood prod.uction of tbe better grouting clome in a
nzixr*re d.oes no, cornpensdre tlte loss in prod*ction of tbe olber clone.
The total prod'*ction per hectare of tbe nto clones mixed, il snaller
than tbe production of tbe better grouing one in a pure plantation.
7 Mixing clomes cannot be recommended; consid,erable grolatb d.ifferencet berueen the clonet car.sed. by genetic differences or exlernal
inflaences and. resuhing in a loss oÍ prodtction nttt be considered'
normal. Tbe rish of ntonoclonal plantations ntigbt better be confined'
fu establishing snaller plots per clone.
5 Tbe

d.ifference

naixed. ramges
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Beplanting Joppe
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Fig. 16 Bq>lanting Liempde / Plantation Liempde
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Beplanting Lienzpd.e

De volumegroei in deze ,beplanting is weergegeven in fig. 16.
Ook hier blijkt na drie jaren het produktieverschil tussen de
twee gemengde klonen steÍk roe te nemen. In de 'Robusta',/
'Rochester' menging blijft dir veÍschil in de laatste jaren vrij
konstant. De produktie van de 'Rochester' als beter groeiende
kloon in de menging lner 'Robusta' is slechts weínig (7 %)
groter dan die van de 'Rochester' als achterblijvende kloon in de
menging met 'Dorskamp'; van onderdrukking door 'Dorskamp'
is dus nog maar nauwelijks sprake.
BeplanÍing IVeert
Zie fig. 17. De inhoud per boom en de spilhoutmassa per ha

Fig.

17

Beplanting \fleert

a
450

/

van de 'Robusta' in de menging mer 'Gelrica' en mer 'Dorskamp' zijn nog vrijwel aan elkaar gelijk, hoewel hij in de eerste
menging overheerst en in de tweede de mindere is; de bodemtoestand in beide mengingen is vergelijkbaar. Het verschil in
produktie tussen de 'Dorskamp' in de menging mer 'Rochester'
en die in de menging met 'Robusta' moet worden verklaard
door een bodemverschil. De 'Gelrica' groeit her minst.
Beplantàng Schooneb eek

Het verschil in houtproduktie tussen de twee klonen 'Robusta'
en 'Ións' is beuekkelijk gering en bedraagt na 13 jaar ongeveer
20 7a ten gunste van 'Robusta'. Het verschil is in de laatste
jaren iets groter geworden (zie fig. 18).
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Fig. 18 Beplanting
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Volume per hektare en inl.outl per boom
mot en zonder menging
Het mengen van twee klonen heeft zowel voor- als nadelen.
Tegenover het voordeel van risikospreiding, bijvoorbeeld bij het
optreden van ziekten, staat het nadeel dat door groeiverschillen
een kloon zodanig kan gaan overheetsen dat de groei van de
andere in meer of mindere mate wordt geremd. Dit nadelige
gevolg zal minder groot zijn als de houtpioduktie van de goed
groeiende kloon zodanig toeneemt dat het produktieverlies van
de onderdrukte bomen wordt gekompenseerd. (Het produktieverlies van de achterblijvende kloon kan overigens ook geheel
of gedeeltelijk worden gekompenseerd door een hogere-houtprijs van de bomen, die door de toegenomen groeiruimte een
grotere diameter hebben gekregen. In dat geval komt men echter in een diskussie over plantafstanden en hun relatie tot diametergroei en sortimentsprijs.)
Het gedrag van klonen in mengingen is alleen eksakt vast te
stellen als deze ook in ongemengde vorm en op dezelfde afstand
geplant in dezelfde beplanring staan. Nog beter zal het zijn,
zeker voor groeivergelijkingen op langere termijn, als de klonen
van de menging ook ongemengd in dezelfde beplanting voorkomen maar dan op de dubbele afstand. Dat wil zeggen dat bij
een rijgewijze menging van twee klonen op 4 x 4 m ook ongemengde beplantingen van dezelfde twee klonen maar dan geplant op 8 x 4 m aanwezigmoeten zijn.
In de beplanting Joppe en Liempde is de volumeproduktie van
één, resp. twee klonen in een ongemengde beplanting vergeleken met die van dezelfde -kloon in een gemengde beplanting
met dezelfde plantafstand.

Beplanting Ioppe
In frg. 19 en 20 zijn de boominhoud en massa per ha van 'Oxford' weergegeven en wel in menging met 'Robusta', in menging met 'Geneva' en ongemengd in verschiilende delen van de
beplanting, alle geplant op 4 x 4 m. De inhoud per boom van
de 'Oxford' is na 6 jaar in de ongemengde beplanting gelijk aan
die in de menging met 'Robusta' en groter dan die in de menging met 'Geneva'. In beide mengingen is de totale produktie,
dus die van de twee gemengde klonen tezamen, oageveer 75 7o
van de produktie van 'Oxford' in de ongemengde beplanting.

Klonenmenging uan 'Lóns' en 'Rob*sra' te Beek en Donh. In d.it geaal
is te zien dat d.e'Lóns' sterh in groei bij'Robusta' acbterblijft.

Fig. 19 Beplanting Joppe, plantafstand 4 x 4 m.
A 1 -'Oxford'ongemengd
2a.

2b

- 'Oxford' in de menging 'Oxford'/'Robusta'
- 'Robusta' in de menging 'Oxford'/'Robusta'

B 1-'Oxford'ongemengd
2a - 'Oxford' in de menging 'Oxford'/'Geneva'
2b - 'Geneva' in de menging 'Oxford'/'Geneva'
Plantation Joppe, spacing 4 x 4 m.

A 1 - 'Oxford' in rnonoclonal plantation
2a - 'Oxf ord' in ,he rnixt*re 'Oxford,'/'Robusta'
2b - 'Robasta' in tbe mixtare 'OxÍord.'/'Robrusta'
B 1 - 'Oxford' in monoclonal plantation
2a -'Oxford' in the rnixture'Oxford.' /'Geneaa'
2b - 'Geneua' in tbe mixtare'Oxíord'/'Genepa'
125
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Fis. 20 Beplanting Joppe, plantafstand 4 x 4 m.

A I - 'Oxford' ongemengd (62J bomen)
2a - 'OxfoÀ' in de menging 'Oxford'/'Robusta'
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B I - 'Oxford' ongemengd (625 bomen)
2a - 'OxÍord' in de menging 'Oxford'/'Geneva'
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t2c

'Geneva' in de menging'Oxford'/'Geneva'
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Menging 'Oxford' f 'Geneva' (totaal)

50

Plantation loppe, spacing 4 x 4 m.
A 1 - 'Oxford,' in monoclonal plantation (625 trees)
2a - 'Oxf od' in the nz.ixt*re 'Oxíord'/'Robana'
(312 treet)
2b - 'Rob*oa' in the ,nixtrare'Qyfsd'/'ps$t ga'
(312 trees)
2c - Mixt*re'Oxford' *'Robasta' (total)
B 1 - 'Oxford,' in monoclonal planïaïion (625 trees)
2a - 'Oxfod' in the mixtrrre'Oxforl/'Geneaa'
(312 trees)
2b - 'Geneaa' in tbe mirt*re'Oxford.'/'Geneta'
(312 trees)
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A 1 -'Dorskamp' ongemengd
2 - 'Robusta' ongemengd
3a

3b
B

1

2a

2b

A

-'Dorskamp' in de menging'Dorskamp'/'Robusta'

-

-

'Robusta' in de menging 'Dorskamp'/'Robusta'
'Dorskamp' ongemengd
'Dorskamp' in de menging 'Dorskamp' /'Rochester'
'Rochester' in de menging 'Dorskamp' /'Rochester'

B

1 - 'Dorskarnp' in rnonoclonal planration
2 - 'Robaaa' in nzonoclonal planrailon
3a - 'Dorsh,amp' in tbe rnixrure'Dorskamp'/'Rob*sta'
3b - 'Rob*sta' in ,he rnixlure 'Dorskanp'/'Robusta'
1 - 'Dortkamp' in monoclonal plantation
2a - 'Dorshamp' in ïhe mixt*re'Dorskamf'/'Rocbester'
2b - 'Rochester' in tbe ntixture 'Dorshan|'/'Rocbester'

3t
Fis. 22

Beplanting Liempde, plantafstand 4 x 4 m.
A I - 'Dorskamp' ongemengd (621 bomen)

2 3b 3c B I 2a 2b 2c 3a
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Liempàe,spac;ng4x4n.
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In fig. 2L en 22 is de boominhoud en de massa per ha van
'Dorskamp' in menging met 'Robusta' resp. met 'Rochester' vergeleken met die van ongemengde 'Dotskamp' en 'Robusta' ge-

plamop4x4m.

De 'Dorskamp' in menging met 'Robusta' heeft na 10 jaar een
gemiddelde boorninhoud die 24 /o gtoter is dan die van de
ongemengde 'Dorskamp'; in de menging met 'Roóester' is de
inhoud 17 7o groter. De inhoud van de 'Robusta' in menging
met 'Dorskamp' is na I0 jaar nauwelijks kleiner dan die van de
ongemengde 'Robusta'. Het kleine verschil is in de laatste jaren
ontstaan.

Hoewel de boominhoud van de 'Dorskamp' in menging met de
andere klonen dus niet onaanzienlijk groter is dan die van de
ongemengde 'Dorskamp', is, per hektare gerekend, de totale produktie in beide mengingen toch duidelijk lager dan waar 'Dorskamp'ongemengd is geplant. In beide mengingen is na 10 jaar
ongeveer I0 /o minder geproduceerd dan in de ongemengde

'Dorskamp' beplanting. Men kan echter de zaak ook anders

benaderen, er van uitgaand dat men een nieuwe kloon (in dit
geval 'Dorskamp') men$ met een bekende kloon (bijvoorbeeld
'Robusta'), dit om het risiko te vermijden dat een pure beplanting van een nieuwe kloon oplevert. In dat geval kan men zeg-

gen dar

in de beplanting te Liempde door de menging

€en

54 /a hogere houtopbrengst ontstaat dan wanneer men alleen
de bekende kloon, 'Robusta', had geplant.

x 4 m geplante 'Rochester' en
'Androscoggin' beplantingen is niet vast te stellen of 'Rochester'
en 'Androscoggin' in de menging met 'Robusta' het produktieverlies van laatstgenoemde kloon al dan niet hebben gekompenseerd in vergelijking met de ongemengde toestand. De inhoud
per boom van de 'Robusta' in de menging met 'Roóester' is
ongeveer 10 /o en in de menging met 'Androscoggin' ongeveer
20 7o kleiner dan die van 'Robusta' in de ongemengde beplanting. Voor een verdere analyse van deze verschillen moet het
verdere groeiverloop worden afgewacht.
Door het ontbreken vao op 4

32

Voorlopige konklusies
i In de onderzochte beplantingen kon niet worden vasrgesreld
dat het mengen van klonen invloed op de hoogtegroei van één
van de twee gemengde klonen heefr. De mogelijkheid dat dit bij
toeneming van de leeftijd wel gebeurt blijfr uiteraard open.
2 H.et mengen van klonen beïnvloedt meestal wèl de diktegroei, echter niet voordar een hoogte van minstens 8 m is bereikc. Slechts in enkele mengingen blijft een diameterverschil,
dat tussen de klonen is ontstaan, vrij konstant; hier is dus kennelijk sprake van een eenmalige eksterne invloed. In het algemeen echter neemt een eenmaal ontstaan verschil in diameter

Dit is af te leiden uit vergelijking met de groei in een
éénklonige opstand van de beste kloon.
7 Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten kan toch worden gekonkiudeerd dat het rijgewijs of in de rij mengen van
klonen is af te raden. Het risiko dat groeiverschillen optreden
door genetische verschillen of door eksterne invloeden is tè
groot. De voorkeur moet worden gegeven aan het eventueel in
kleine vakken ongemengd planten van de klonen; de oppervlakte per kloon kan grorer zijn naarmate met die kloon meer
ervaringen zijn opgedaan.
seert.

toe.
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lnsektenaantastingen op populier en wilg in 1977 en
enkelê maatrêgelen die schade door boorders kunnen beperken

/

D. Doom
R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen

De gegevens over insektenschade op bomen en struiken werden
voor 1977 wederom verkregen uit meldingen die jaadijks plaats
hebben door een 150-tal vaste ,,waarnemers". Voor populier en
wilg bleek uit deze gegevens opnieuw dat de.boorders de belangrijkste groep beschadigers vertegenwoordigden. De ekstreem

droge jaren I9l) en 1976 hebben de konditie van bomen in
ernstige mate aangetast; de grote sterfre van beuken en berken
is daar een voorbeeld van. De verminderde vitaliteit, die ook is
waargenornen bij populieren en wilgen, verbetert namelijk de
ontwikkelingsmogelijkheden van enkele boorders. Als gevolg
hiervan is een toenemende schade te verwachten door bijvoorbeeid de horzelulind,et, de populierccheutboord,ar en mogelijk
ook door de kleine populierboktot. }Iet herstel van de schade
door de rupsen van de horzelvlinder kan als regel pas beginnen
nadat de aantallen rupsen in de wortels van populieren op één
of andere wijze worden gedecimeerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na langdurige regenperioden gedurende tenminste rwee
achtereenvolgende seizoenen. Het hierdoor onrsrane hoge grondwaterniveau kan de verdrinkingsdood veroorzaken voor de rupsen die zich onder het maaiveld in ile wortels bevinden. Daarnaast kunnen nieuwe infekties worden regengegaan door om en
tegen de stam van aangetaste populieren een laag vlierblad te
ieggen met daarop een laagie grond. Het grondlaagie houdt
enerzijds het blad op zijn plaats en bevordert anderzijds de vertering ervan. Vlierblad bevat namelijk een glucocide dat bij
vertering in een aantal komponenten ontleedr. Hierbij komt o.a.
blauwzuur vrij, dat in staat moet zijn om de pas uit de eieren
gekropen rupsjes te doden voordar zij de stam binnendringen.

Herstel van de schade door de populierscheurboorder en de
kleine populierboktor kan pas beginnen nadat de weersomsrandigheden zich weer zodanig hebben genormaliseerd, dar het
groeiproces van de boorn weer min of meer optimaal vedoopt;
een bemesting zal dit groeiproces ongetwijfeld eksua stimulefen.

Uit

de landelijke gegevens over aanrasringen van

genoemde

blijkt dat de horzelalind,ar (Sesia apiformis) ernheeft veroorzaakt te 's-Gravenhage en bij Hoofd-

insektesoorten

stige schade
doqp en, in wat mindere mate, te Maastricht.De populi.erche*tboorcler (Gypsonoma acefiana) trad op een aanral plaarsen
schadelijk op, zoals bij Hengelo, Terborg, Brummen, Zuidbroek
en Ospel; geringer was zijn betekenis bij Bakel, Baade-Nassau,
Eerbeek, Maastricht, Gemonde en St. Oedenrode. Van de A,leine
populie&oktor (Saperda populnea) kwam een matige aanrasring
voor in de boswachterij Slangenburg bij Doetinchem.
Zeer schadelijk waren wederom de uilgeboutrzzpr (Cossus cossus) en de populieryh:alinàer (Paranrhrene tabaniformis). Beide
soorten kunnen zich - zoals bekend - via wonden, die. als invalspoorten worden gebruikr, gemakkelijk tot schadelijke dichtheid vermeerderen. Dit betekent dat men vooral in gebieden
waar deze insekten reeds zijn waargenomen, ervoor moet zorgdragen het maken van wonden te vermijden, ofwel ze mer een
vrondafdekmiddel zo snel mogelijk af te sluiten; het snoeien
van populieren dient te worden uitgesteld tot na 15 juli. In de
meeste gevallen is gebleken dat plagen van de glasvlinder veroonaakt worden door het uitplanten van in de kwekerij besmet
materiaal. Dáfu nI de bestrijding dan ook in eerste instantie

33

uitgevoerd moeten worden volgens de methode zoais die in het
mei-nummer 7977,b12.45 van dit tijdschrift beschreven werd.
Door de populierglasvlinder ernstig aangetaste populieren kwa-

men voor

bij Hoofddorp, bij Moerdijk en in alle kompleksen

van popuiieren jonger dan 8 jaar in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
Ten aanzien van de tailgehoutrupr bleken plagen in wegbeplan-

tingen hoofdzakelijk in dié gebieden voor te komen waar de
bomen beschadigd werden door onoordeelkundig bermbeheer,
ten gevolge van aanrijdingen en door snoei. Ernstig door dit
insekt aangetaste bomen - dat zijn bomen waar achter de boorgaten grote holle ruimten zijn ontstaan en die door bekloppen
met een houten voorwerp goed zljn te traceren - behoren onverwijld te worden geveld. Bij bomen waarin weinig boorgaten
en holle ruimten vootkomen, kan men 's zomers in de boorgaten
bijvoorbeeld zwavelkoolstof gieten of spuiten, nadat het boorsel
tevoren zoveel mogelijk is verwijderd. Indien men zich van deze
gevaren meer bewust was, dan waren kalamiteiten van een omvang, zoals die zich thans vootdoen, achterwege gebleven. Ernstig door de wilgehoutrups beschadigde populieren en wilgen
kwamen voor bij Lith, Gouda, Sliedrecht, Alkmaar, Oosterhout,
in Siebengewald (L.) en in de Haademmermeer.
De grote popalierboktor (Saperda carcharias) vetoorzaakte vooral schade op de popuiieÍen aan de Noorddammerweg te Amstelveen; van matige betekenis was het insekt in Siebengewald, de
Haarlemmermeer en bij de Moerdijk. Een efficiënte en praktisch bruikbare bestrijdingsmethode is tot dusverre niet bekend.
Gebleken is dat schade aan populieren in wegbeolantingen bij
alleenstaande woningen en in de buurt van wooncentla als regel
ernstiger is dan op enige afstand daarvan.
Van de bladvretende insekten ontbladerde de satijnulind'er
(Leucoma salicis) in kombinatie met de kleine cuinteraliwler
(Operophtera brumata) bij Lelystad vooral de klonen 'Dorskamp', 'Robusta' en 'Geneva'. In het Reve-Abbertbos, Bremerbergbos en Roggebotzand werden bestrijdingsmaatregeien met
Gardona toegepast. Bij Viaardingen werd een matige vreterij
op populier en wilg door de satijnvlinder waargenomen- De
kleine wintervlinder veroorzaakte bij Hees enig bladverlies van
'Dorskamp'-populieren.
lYilgehaantla (Phyllodecta sp.) waren vooral van betekenis op
populieren bij Gemonde en op de begraafplaatsen te Amsterdam.

ao

Gebr. Yan den Berk b.Y.
BOOMKWEKERIJEN

o
a
a

ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-233í

LAANBOMEN EN BOSPLANTSOEN
Specialiteit:

em aanleg

Zu'are Cossus-aantdsting als gcaolg uan regelmatige opsnoei.

Voor meer informatie over op populier en wilg schadelijk voorkomende insekten kan worden verwezen naar de publikaties in
,,Populier" van mei en augustus 1966 en naar het Handboek
voor de Populierenteelt (4e druk) 1!76.

B0lrlEll-R00lEll
r
.
.

V?r.l 1 boom

.

in Nederland, België en Duitsland

tot vele hectaren

het wegÍrezen van stobben

verhuur bomenverplantmachine
o verhuur hoogwerker

IIRIESSE]I

POPULIEREN EN WILGEN
Adaitering

-

oan beplantingen

tel. 02943 -

1795

UREELA]ID

34

De toepasbaarheid van drijÍmest in populierenopstanden

t1 / J. van den

Burg

R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen

1 Írleiiting:
In de laatste jaren is in de Nededandse veehouderij sprake van
toenernende produktie van dunne mescoorten (kalver-, rundvee-, varkens- en pluimveedrijfmest) die niet steeds in nog aanvaardbare. hoeveelheden op de bij deze bedrijven behorende

grond kunnen worden gebracht. Dit in omvang toenemende
probleem (Geessink L913; Henkens 1975; Henselmans en Algra
1976; Sluijsmaas 1977; Voorburg 1973, 1977) is voor de landbouw aanleiding geweest uir te zien naar toepassingsmogelijkheden voor deze mestsoonen bij andere vormen van grondgebruik, o.a. in de ,bosbouw. Zonder nader in te gaan q> de
vraagstukken die met deze vorm van b,emesting in de bosbouw
samenhangen kan worden aangenornen dat in ieder geval de
populier in aanmerking komt voor roepassing van drijfmest orndat deze Ínestsoorten o.a. tamelijk veel stikstof bevatten en de
populier roleranr is voor rh,oge stiksrofgiften. Nader onderzoek
naar de gÍootte van de drijfmestgiften was echrer gewenst; sinds
7972 worden daarom door ,,De Dorsóí<amp" in samenwerking
en ovedeg met andere instituten - binnen het kader van de
,,Comrnissie Megista van de Nationale Raad -voor Landbouwkundig Onderzoek" - proeven uitgwoerd waarin de werking
van drijfrnestsooÍten q> loofbomen wordt onderzocht. De meeste van deze pÍoev€n - aangelegd rnet verschillende populierecultivars en loofhoutsoorten (berk, wilg es, esdoorn, eik) - zijn
in 1977 aangevangen, zodat de definitieve resultaten pas over
enige jaren bekend zullen zijn. Van een in de periode 1972 t/m
1976 uitgevoerd onderzoek mer 'Rob'r.:sta' populier wordr in dit
artikel een overzicht gegeven, aangwuld met voodopige resultaten van later aangelegde proeven.

2

Proef met varkensclrijfmest in een:beplanting van
'Robusta'-populier
2.1, Bescbrijuing uam de proef
In I97l begon het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te HaTabel

t h

1972

t/m

1976 uitgevoerde bemestingen

Applicability oÍ animal slurries in poplar plantations
Summary
'Rob*sta' poplar (planted. spring 1972) utas íertilàzed, annaally in a fiae
years' experinzent on a nced.i*rn moist sandy soil (pH-KCl 4.8; 3.6 /o
organic matter; Nor. 3.27o; total P 0.08/o PrO) uitb two rates of
NPK fertilizer (140 arud, 280 hg N/ba/ltear as calciwm amnzomisnt
niture,26/o N) and' fo*r rates of pig sl*ty (40 and.80 nz7/ba/lear
in spring, 80 and. 160 m3/ba/year in aat*mn; daerdge total N conremt

7 kg N/no' of slany). After fioe yars of

continaed, d.ressings, mean

heigbt of treer pel treatntent ttere 7.5; 7.7;8.2; 8.7; 8.1 and,8.4 nz,
initial beigbt at planting tnae 1.4 nz. lf rates of effectiue N d.ressings
are conzpared., N in pig slarry prod.aced. berter grouth tban equ.iaalent
arnoilnrr of N as inorganic fertilizer. No sógns of toxicity, d.ae to bigb
N conrents oÍ Íoliage or to Cu in pig slarry (pig slarrSt contains abo*t
80 S Cu/mï) uere obseraed. (maximam foliar N contett being 3.8/o,

maximum foliar C* content 11.4 ,nC/Ad. Differences in C* aptahe by

,reej u)ere snzall: Ca contetut of foliage of ,rees d,ressed. tuirb pig sl*r4t
uas aboaï 1.5 ng/kg bigber than of trees d.ressed utitb NPK. Acceptable dressings of pig slarry in poplar stanàs range fronz j0 nts/ba/year
(effect com.parable with 400 hg calciarn amrnoniam nitrate) to B0 nz9/
ha/year. Recently, tonze trials in utbich also otlser ,J/pes of slarry are
applied., baae been establisbed,.

ren (Gr.) met een proef waarin grote hoeveelheden varkensdrijfmest bij akkerbouwgewassen worden megepast en waarvan de
werking met NPK-giften wordr vergeleken (Instituut voor Boderrn'ruchtbaarheid L974). In her voorjaar van L9'72 is in deze
uit zes behandelingen (in enkelvoud) bestaande proef eenjarige
'Robusta'-populier aangeplanr. Elke behandeling bestond uit een
veldje van 250 m2, het aantal bornen per veldje bedroeg in de
periode 1972 t/m L974 16, in de jaren 1975 en L976 8.Deze
proef is gedurende vijf groeiseizo,errcn (1972 t/m 1976) gevolgd, de in 1972,bij de aanleg uitgevoerde bernestingen zijn
jaarlijks herhaald. Gedurende de periode 1972 t/m 1976 zijn
periodiek bemestingen met CaO, MgO, K,O en PoO, uitge-

in het 'Robusta'-proefveld te Haren en

de gemiddelde samenstelling

*) van de

toegepaste

meststoffen.

Table

1 Fertilization treatmen^ 1972-1976 in tbe'Rob*sta'-tridl d, Haren,

and.aaerage composition*)

bemesting

tijdstip van toediening **)

fertilization

time of application

1
2
3
4
5
6

NPK

vj. 7972 t/m vj. 1976 (spring)

t40

NPK

vj. 1972 t/m vj. L976 (sqrins)

varkensdrijfmest: 40 m3/ha

of

aàded. fertilizers.

PrO,
(ks/ha)

KrO
(kglha)

140

t40

140

280

280

280

280

vj. 7972 tlm vj. 1976 (spring)

280

168

10n

160

),2

varkensdrijÍmest: 80 ms/ha

vj. 1972 t/m vj. 1976 (spring)

560

t)o

380

120

6,4

varkensdrijfmest: 80 *t1ha1)
pig slarry
varkensdrijfmest: 160 m:t/h^z)

nj. 1972 t/m nj. 1975 (autumn)

,60

252

380

320

6,4

nj.1972 t/m nj.1975 (aatamn)

tt20

504

760

640

t2,8

Pig slarry

pig slany

pig sluty

*)

gemiddelde samensteliing van varkensdrijfmest
daetdge composition of pig sl*rr1

*t

)

N-totaal
,oral N

N-effektief
efíectiae

(ks/ha)

N:

70 kg/r1f

Prou:

4,/ kg/ms

Kro:

4,0 kg/ms

t)

vi.1971
spring 1)7

2) vj.

l97l

Verschijnt tevens als Mededeling nr. 170 van ,,De Dorschkamp"

N ***

)

35 mB varkensdrijfmest/ha

1

Mgo: 1,0 kg/ms
spring 1971
**) iaarliiks
Cu: 80 gr/mi
annual
***) voor varkensdriifmest / for pig sl*rr1t:
N-efÍektief : N-totaal x werkingsfaktor (cf. Kolenbrander en De la Lande Cremer 1967)
effeetitte N - total N x conaersion facïor

1)

***)

j5

rn9

pig .rluny/ha

70 ms varkensdrijfmest/ha
70 mB pig ilany/ha

Cu

(ks/ha)

35

Tabe|

Table

2
2

Groeigegevens van het 'Robusta'-proefveld te Haren.
Groutrh d.ata oÍ tbe 'Robatta'-trial a, Hdren.

hoogte*) gem. volume
nt. 1976

behandeling

gem. hoogte-

tteatnen

groei
(m/ jaar,

nj. 1976

1973-1976)
tnean beight
grourh
(m/year,
197 3-1976)

beigbt
aut*mn 1976
(nz)

aat*mn 1976
(d.mt/tree)

1,1'

7,5

l8

NPK: 280 kg N/ha,

1,36

7,7

38

vj./ spring
40 m3 varkensdrijf-

1,50

8,2

46

I,t9

8,7

68

80 m3 varkensdrijfmest/ha, nj./atrrtrmn

\41

8,1

48

160 m3 varkensdrijfmest/ha, nj./a*tamn

1,55

8,4

59

1,23

6,4

15

1
2
3
4
5
6

NPK: 140 kg N/ha,

gem.

(m)

mean

(dm}/boom)

gemiddelde hoogte lm)
mean height

Figuurl Hoogtegroei van P'Robusta'te Haren bij herhaalde NPK-en varkensdÍijÍmestbemesting in het voorjaar
Figurel Height growth of P'Robusta at Haren at repeated dressings oÍ NpK and
pig slurry, spÍjng

mean aol*me

t

/,/

vj./ sPrinS

mest/ha, vj./t|rin7
pig slurry
80 m3 varkensdrijfmest/ha, vj./spring

pig shtrry

pig sl*r4t

pig tl*rry

onbemest (geschat)
connol (ettimate)

*)

+

gemiddelde hoogte bij aanlegvj. 1972 1,4 m
mean beigbt at planting time, spring 1972 1.4 rn

H
t......-..,.*

*
voerd, die echter voor het onderzoek nier van groot belang zijn
en daarom buiten beschouwing worden gelaten.
De proef was gelegen op een zandgrond (pH-KCl 4,8; organisóe stofgehalte 3,6 /6; P-totaal 0,08 7o PrO5; Nore. 3,2 Vo),
waarin het grondwater in de groeiperiode op ca. 1 m - maaiveld srcnd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de jaarlijks uitgevoerde behandelingen en de totale hoeveelheden N,
PrO, en KoO per kunstmest- en drijfmestgift waarbij valt op te
merken dat voor de samenstelling van de drijfrnest niet is uit-

van de werkelijke gehalten (die per jaar steik kunnen
wisselen) maar van de standaardgehalten, zoals die door het
,,Consuientschap voor Bodemaangelegenheden" (I97 4) worden
gega.aa

gehanteerd.

2.2 Res*ltaren aan d.e proef te Haren
De hoogtegroei van de diverse behandelingen is jaadijls gemeten, evenals de diktegroei; de invloed van de bemesting op de
minerale voedingstoestand is bepaald door analyse van bladmonsters, verzameld in augustus (Van den Batg I)74). \Tegens
het ont'breken van een kontrolebehandeling is op basis van een
voor 'R.db'usta'-pop'ulier bestaande relatie russen het N-gehalte
van de organische stof in de bwengrond (Nor*) en de hoogtegÍoei - op gronden met een voldoende vochtvoorziening - de
hoogtegroeiontwi'kkeling geschat voor niet met kunstmest-N of
drijfmest-N bemeste'Robusta'-populier, zodat een vergelijking
van de bemestingseffekten mogeiijk is (Van den Burg 1977).
De belangrij'kste resultaten zijn samengevat in tabel 2, waaruit
valt af te lezen dat de werking van varkensdrijfmest die van
kunstmest (met dezelfde hoeveelheden effektieve stikstof) wertreft.
Vergelijkt men nu de effekten van de voorjaarsbemestingen met
NPK en varkensdrijfmest, dan valt op dat de hoogtegroei van
de beplanting slechts in geringe mate is beïnvloed door de
NPK-bernesting (figuur 1). De effektenvar 40 en vooral 80 mB
varkensdrijfmest/l'n/jaar op de hoogtegroei en op het boomvoluÍne zijn veel uitgesprokener. Varkensdrijfmestbemesting
heeft dus een groter effekt op de groei van 'Robusta'-populier

1971 1912

1973

N-'l4O ks/haljaar
N. 28O kg / hal iaar
40 m3 varkensdrijfmest/ha/jaar

pig slurÍy i ha/ year
80 m3 varkensdnjfmest/ ha. jaar
pig slurry/ ha/year

onbemest (schatrrng op basis
van N org)
control(estimate, based on
N content of soil organic malter)

1974 1975

tijdstip

1976

(nàjaar)

time
{autumn)

dan NPK-bemesting als wordt uitgegaan van overeenkomsrige
hoeveelheden effektieve stikstof (de N-werking van 40, resp.
80 mB varkensdrijfrnest/ha, toegediend in het vooriaar, kan met
behulp van de weÍlcingsfaktor worden geschar op 168, resp.
336 kg N/ha in de vorm van kalkamrnonsalpeter). Dit effekt
van varkensdrijfmest kwam ook tot uiring in de zeer droge
zomer van 1976 toen de met 80 ,mB varkensdrijfmest/ha (voorjaars- en najaarsbernesting) en 160 ma varkensdrijfmest/ha (najaarsbemesting) bemeste lbomen in augustus een dichte blad-

stand hadden en weinig bladval verroonden, de daarentegen
alleen met NPK b,emeste bomen hadden minsrens de helfr van
hun blad verloren.
Volgt uit het bovenstaande een grote roleranrie voor varkensdrijfmest, dit effekt valt ook te beschouwen als een hoge stik-

srofroleranrie, hetgeen met bdhulp van figrrur 2 kan worden
geïllustreerd: bij toepassing van NPK-bem'esting bleek bij een
hoeveeiheid van ca. 100 kg N/ha (wereenkomend met 400 kg
kalkammonsalpeter/ha) de optimale stikstofgift reeds te zijn
bereikt. Bij bemesting met varkensdrijfmest daarentegen werd
eerst bii hoeveelheden die overeenkomen met een effektieve
stikstofgift van 300 à 400 kg N/ha (vergelijkbaar met een giÍr
van,1200 à 1600 kg kalkam,monsalpeter,/ha) de op'timale N-gift
bereikt, giften van ca. 500 kg effektiwe N/ha werden getole-

reed.
Door het ontrbreken van een kontrolebehandeling is het effekt
van de NPK- en varkensdrijfmest op de bladsamenstelling van
de populier niet geheel vast te stellen, hoewel

uit

de bladsamen-

stelling wel kan worden gekonkludeerd, dat vooral het N-gehalte sterk is verhoogd: meestal bedraagt het N-gehalte van blad

fo
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mean annual height growth (cm)
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Figuur 2. N-bemesting en hoogtegroei van P'Robusta' te Haren
Figure 2. N fertilization and height growth of P'Robusta' at Haren
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van 'Robusta'-populier 2,2-2,8 7o. De overige gehalten aan belangrijke,makro-elementen hebben voor populier normale waarden (tabel 3).
Ondanks deze uitgesproken goede stikstofvoorziening is in de
periode l9l2 t/m 1976 slechts incidenteel aantasting door populiereroest gekonstateerd (;bij de met drijfmest bemeste bomen),
die echter laat in het groeiseizoen o,ptrad en geen nadelige invloed had.
Een andere belangrijke minerale voedingsstof is het kq>er, omdat varkensdrijfmest een vrij hoog kopergehalte heeft (gemiddeld 80 gram Cu/mB). Jaadijkse bemesting met varkensdrijfmest in deze proef leidde dus tot tamelijk hoge jaadijkse
kopergiften, nI. 3,2; 6,4 en !2,8 kgCu/ha/jaar, bij varkensdrijfmestgiften van 40,80 en 160 r#/ha/jaat. Ter vergelijking kan
dienen dat in populierekulrures met kopergebreksverschijnselen
een eenmalige gift van 50 kg ko,persulfaat/ha (die ongeveer
I2,5 kg Cu bevat) als voldoende wordt beschouwd voor het
doen verdwijnen van kopergebrek. Ondanks deze hoge kopergiften zijn geen kopervergiftigingsverschijnselen waargenomen.
Door de zrlÍaarcte NPK-gift (280 kg N/,ha * 280 kg PrO./ha

+

280 kg K"O/ha) daalde het Cu-gehalte van het blad aan-

vankelijk, maar kopergebrek werd niet gekonstateerd (Van der
Meiden 1962, 1.976). In rabel 4 zijn de gegevens qmrrent de
Cu-voorziening van'Ro5usta'-populier te Haren samengevat.
Uit deze gegevens vallen twee konklusies te rÍekken:
- het Cu-gehalte van populiereblad neemr in de eerste jaren na
de aanleg langzamerhand toe, onafhankelijk van de bemesting;
dit vormt een bevestiging van resultaten van eerder onderzoek
(Van der Meiden, ongepubliceerde gegevens);
- ondanks de middels de varkensdrijfmesrbemesting toegediende kopergift is het Cu-gehalre van het blad van met vatkensdrijfmeslbemeste bomen gemiddeld slechts ca. 1,5 mg/kg hoger
dan dat van alleen met NPK bemeste bomen.
Het laatste leidt weer tor de konklusie dat de populier niet uitgesproken scherp reageert op hoge Cu-giften, voor zover het het
gehalte van het blad Lbetreft.

N=totale Nx werkingsfactor)
effective N/ha/year(effective N=total N x conversion factór)

Tabel 3 Variaties in de bladsamenstelling van 'Robusta'-populier te
Harcn,7973 t/m 1976 (gehalten (7o) van de droge stof, augustus).
Table 3 Variation in foliar comtelrrs of 'Robutta'-Qoblar at Haren,
1973-1976 (content (%) of d4t tmatter, Áagu.sï).
NPK

varkensdrijfmest

N

3,22-317 5

P

0,20-0,18

3,rr-3,7 4
0,20-0,r2

bemesting

pig sl*rry

fertilization
element

n*lrient

K

Mg *)

*) In 1972 t/m L976

t,86-2,34

1,62-2,45

0,25-0,39

0,22-0,3'

is regelmatig met 70-115 kg MgO,/ha

bemest

(kieseriet).

Annaal MgO àressing: 70-115 hS MCO/ba (h.ieserite).

Tabel 4 Cu-gehalten van het blad (mglkg) van 'Robusta'-populier te
Harcn,l972t/m1976 (augustus); bomen in alie behandelingen gezond.
Table 4 Ct contents (nS/hS) of foliage of 'Rob*sta'poplar at Haren,
1972-1976 (Á*g*st); teet heahh3t in all treatnents.
bemesting (jaarlijks)
f ertilization ( annual

1972 t973 1974 1975

1976

)

NPK: 140 kg N/ha, vj.
NPK: 280 kg N/ha, vj.
40 ms varkensdrijfmest/ha, vj.
80 m3 varkensdrijfmest/ha, vj.
80 m3 varkensdrijfmest/ha, nj.
160 m3 varkensdrijfmest/ha, nj.

t,0
3,4
6,3
6,5
5,2

t,8

7,1 8,7 8,8
5,8 7,0 7,0
7,t 11,0 9,6
7,6 9,) 10,0
7,7 10,3 8,6
6,8 9,' 9,0

10,6
8,1
11,0
i 1,0

tt,4
10,1

varkensdrijfmesti pig slilfftt; vj.: tpring; nj.: aat*mn

Van belang voor de praktijk is verder de kwaliteit van het hour.
Onderzoek aan stamsóijven, genomen in het naiaar vaa 1976,
toonde
dat het dichtheidsgetal van het hout varieerde russen
0,39 en^an
0,42 kg/dmt; de bemesting had hierop geeri merkbare
invloed.
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Iqvloed van bemesting met varkensdrijfmest op de groei van populiet (aanlegvoorjaar 1972, eenjarig plantsoen).
Links: gedurend.e vijf jaar bemest met N-P"O5-K,O (140-140-140 kg/ha.); gemiddelde hoogte najaar 1976: 7,5 m, dbh: 12,) cn.
Rechts: gedurende vijf jaar bemest met 80 m:|varkensdriifmest/ha/jaar; gemiddelde hoogte najaar 1976:8,7 m, dbh: 75,4cm.
Let op de tameli.lk slechte konditie van de met NPK bemeste bomen en de goede konditie van de met varkensdrijfmest bemeste bomen in de droge
zomer van 1916.

lnfluence ol dressing u,kh pig slurrl' om grouth of poplar (planted. spring 1972, onel,ear-old material).
Left: d.retsed' d.aring 5 years ttith N-P"O,-K,O (140-140-140 hS/ba); mean beigbt a,tttunln 1976:7.5 m, dbb: 12.3 cm.
Right: dressed d.uring 5 years u'itlt 80 m3 pig slar4'/ba/year; nzean beighr dtutu?nn 1976:8.7 m, d.bh: 15.4 cm.
Note rather poor condition of Írees d.ressed. uith NPK and. good, condition of trees drested tuith pig shrry, daring the d.ry sarznzer of 1976.

3

Overige proefnemingen
Door ,,De Dorschkamp" is sinds I974/L977 een aantal proeven
aangelegd waarin de werking van rundvee-, varkens- en kalverdrijfmest in looíhoutbep'lantingen wordr onderzocht. In deze
proeven wordt de mest in de vroege zomer (juni) ingebracht
orndat op dat tijdstip her afzetten ervan in de landbouw op
moeilijkheden stuit en het aanbod dus toeneemt. \Tegens de
korte waarnemin3sduur zijn nog geen definitieve konklusies te
trekken. Wel kan worden vermeld dat in een populierentoetsproefveld nabij Sint Oedenrode een sinds 1974 jaarlljks uitgevoerde voorjaarsbemesting mer ongeveer 60 mB rundveedrijfmest/ha/ jaar (die gemiddeld 4,4 kg N/mB bevat), aangevuld
met wisselende hoeveel,heden kunstrnesrsriksrof (100-180 kg
N/ha/iaar) tot goede resultaten leidde. Zowel de N- als de
K-voorziening werden verbeterd, vooral her laatste is voor Brabantse zandgronden van belang omdat ziih daar vaak K-gebrek
voordoer.

De invloed van drijfmestbemesting op de Mg-voorziening is
nog onvoldoende bekend, hoewel uir recenre onderzoekresultaten kan worden opgemaakr dat het Mg-gehalre van het blad
door drijfmestbemesting kan dalen-

4

Diskussie en konklusies
de proef mer 'Robusta'-populier vair af te
leiden dat deze kultivar voorjaarsbemesringen mer varkensdrijfmest tor minstens 80 m:i/ha en najaarsbemesringen ror minstens
,UO
/ha goed verdÍaagr. Deze bemestingen leiden tot groei-

Uit de resultaten van

^:t

verbetering, die hoofdzakeiijk aan de N-werking zal zljn toe te
sórijven, hoewei op zandgronden met een matige K-voorzie-

ning ook sprake is van eefl verbeteÍing van de K-opname door
populier. Voor het in het proefveld te Haren gekonstateerde
verschijnsel dat varkensdrijfmest in vergelijking met kunstmest
(op basis van geliike hoeveelheden effektieve N) tot een betere
groei en konditie van de populier aanleiding gaf, is nog geen
verklaring te geven.

Het toepassen van de in de proeven gebruikte hoeveelheden
varkensdrijfmesr blijkt niet te ieiden tot overmatig hoge N-gehalten in het blad: de hoogste aangetroffen waarde bedroeg
3,7 a/a N, hetgeen ruim ligt onder de waarde van4,87o die in
kwekerijen is aangetroffen en waarbij nog geen nadelige gevolgen optraden (Van den Burg 1974). De populier vertoont dus
ten aanzien van hoge N-giften een aanzienlijke tolerantie, die
in dit onderzoek bleek te liggen bij minstens 500 kg (effektieve) N/ha. Uit een N-bemestingsonderzoek met Populus del-

toides (Blackmon L9l7) bleek zelfs dat de N-tolerantie van
populier nog hoger kan liggen.
Door de bemesting met varkensdrijfmest wordt de houtkwaliteit
niet nadelig beïnvloed: de gevonden dichtheidsgetallen van het
hout van 'Robusta'-populier te Haren liggen in het trajekt van
0,37-0,49 kg/dm:t, dat voor 'Robusta' als normaal is te beschouwen (Griffioen 1976; Houtinstituut TNO 1972;Rtjsdijk 1977).
Op één gevolg van bemesting mec varkensdrijfmest moet iets
dieper worden ingegaan: herhaalde bemesting met varkensdrijfmesr heeft tot gevolg dat (in tegenstelling tot rundvee- en kal-
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verdrijfmest) akkumulatie van koper in de bovengrond optreedt.
een door Henkens (1975) gegeven berekeqing blijkt dat in
akkerbouwgronden de totale hoeveelheid- Cu in de bouwvoor
(d.i. de bovenste 20 cm) met 0,4 mg Cu/kg toeneemt, per kg
toegediend Cu. Onder aanname dat het Cu onder populiereopstanden zich ophoopt in de bovenste cm's omdat geen grondbewerking plaatsvindt, zal de verhoging hier in de orde van
grootte van L,5 mg Cu/kg per kg toegevoegd Cu liggen. De
grenswaarde waarbij Cu-vergiftiging van populier gaat optreden
is niet bekend, voor landbouwgewassen is enige groeiachteruitgang mogelijk als het Cu-totaalcijfer ca. 80 à 100 bedraagt.
Voor de praktijk betekent dit bv. dat met een eenmalige gift
van 50 mB varkensdrijfmest/ha tevens wordt bemest met 4 kg
Cu/ha, hetgeen het Cu-totaalcijfer van de bovenste 5 cm met
ca.6 mg/kg doet stijgen. Dit houdt in dat na 10-15 keer bemesting met een varkensdrijfmestgift van tO
een Cu^t/ha
totaalwaarde wordt bereikt, waarbij gevoelige landbouwgewassen een groeiacÍrteruitgang gaan vertonen. Dit laatste behoeft
niet het geval te zijn voor de populier, dodr het is van belang
de Cu-akkumulatie,als gevolg van varkensdrijfmesóemest:ng
niet uit het oog te verliezen in verband met mogelijke aspekten
van bodemverontreiniging.
In hoeverre het tijdstip van toedieqing het effekt van de varkensdrijfmest ,beïnvloedt valt nog niet goed te beoordelen. Bi;'
benadering geldt wel dat najaarsgiften ongeveer de halve werking hebben van voorjaarsgiften. In de proef te Haren is de
varkensdrijfmest steeds vrij vroeg in het voorjaar gegeven, nl. in
tebruafi/naart. In de praktijk zal dit uit kostenoogpunt minder
aantrelckelijk zijn omdat in die periode de drijfmest in de landbouw zelf kan worden aÍgezet. In de maand juni daarentegen
is de afzetmogelijkheid in de landbouw gering (Stichting Brabantse Mestbark 1977) en zal de vtaag rraaÍ andere afzetmogelijkheden roenemen. Tot nu toe is nog nier bekend in hoeverre
de werking van in juni toegediende drijfmest achterblijft bij die
in het voorjaar toegediende. Dit kan pas worden vastgesteld als
de resultaten van thans lopende proeveo bekend zijn. In eerste
benadering mag men echter aannemen dat de werkingskoëfficiënt van de in de drijfmest aanwezige stikstof ca. 50 7o bedraagt als de mest in de vroege zomer wordt toegediend. Dit
betekent dat, uitgaande van een als normaal te beschouwen gift
van 100 kg zuivere N/ha in populierebossen, als drijfmest ca.
200 kg Ny'ha rnoet worden toegediend, hetgeen overeenkomt
met ca. 30 mB varkensdrijfrnest/ha. Hoggre giften ztjn vanzelfsprekend mogelijk, doch een gift van ca. 30 mB /ha komt neer
op een Cu-gift van 2,4 kg Cu/ha, zodat het Cu-gehalte van de
bovenste 1 cm mer ongeveer 3,5 mg Cu/kg wordt verhoogd.
De periode waarin geen nadelige gevolgen van de Cu-akkumulatie zijn te verwachten bedraagt dan minstens ongeveer 25-30

Uit

jaar.
Een voor de praktijk verder van belang zijnde waag is die van
de wijze van mesfferspreiding. De indruk bestaat dat toediening
in het vroege voorjaar niet leidt tot enigerlei beschadiging van
de bomen. Bij toediening in juni is de kans op schade war groter, omdat onzorgvuldige verspreiding kan leiden tot bladbe-
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schadiging. Ter vermijding van risiko's is het daarom van belang
dar de mest niet in de onmiddellijke nabijheid van de bomen
wordt gebracht en dat de mest zo Iaag mogelijk bij de grond

wordt verspoten.
Samengevat kan uit de tot nu toe verkregen ervaringen met
drij fmestsoorten het volgende worden gekonkludeerd:
- een enige jaren herhaalde, in het voorjaar toegediende bemesting met 80 m3 varkensdrijfmest/ha of 60 m3 rundveedrijfmest/ha wordt door populier goed verdragen en geeft aanleiding tot groeiverbetering;
- in de praktijk is het aanrbod van drijfmest in de maand juni
het grootst en komt deze maand het meest in aanmerking voor
bemesting met drijfmest in populierebossen;
- op grond van de stikstofwerking en het Cu-gehalte van var-

kensdrijfmest

is een hoeveelheid van ca. 30 m8 varkensdrijfgift te besdrouwen; deze gift kan

mest/ha als een redelijke

zonder bemtaar enige jaren worden herhaald, zonder dat gevaar

dreigt voor te sterke Cu-akkumulatie in de bovengrond; hogere
giften zijn echter mogelijk.
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in 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",
Wageningen, onder vermelding van ,,.... ex. boekwerk populieren".
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Populier en wilg in Oostelijk Flevoland

/

J. Vis
S.B.B., Letystad

Inleiding
Door drooglegging van de vier IJsselrneerpolders verkreeg Nederland in veertig iaar trjd een landaanwinst van 165.000 ha
(rond 4 /6 van de totale landoppervlakte). De Zuiderzee werd

desbetreffende plaats bos aan te leggen. De bezoekerscijfers in
de oudste bossen van Oostelijk Flevoland (1500 ha groot) zijn
biiv. jaarlijks ca. 100.000 dagrekreanten en 30.000 verblijfs-

urbaan gebied en bos/natuurterrein in de jongste polders sterk
toe. Uit onderstaand staatie blijkt duidelijk, hoe de bestemming
van de grond in de verschiilende polders werd beïnvloed door
de geest der tijd.

rekreanten.
Ten gevolge van de geringe produktiekapaciteit van de Nederlandse bosgronden en de sterke versnippering van het bosbezit
is de ekonomische situatie van de Nederiandse bosbouw nog
aanzienlijk slechter, dan die in de overige E.E.G.-landen op her
vaste land van Europa. Bosbouw in Nederland is een verliesgevende zaak.
De enige hoop op een min of meer rendabele boseksploitatie in
dit land is gevestigd op de IJsselmeerpolders. Hier zijn de bosgronden in het algemeen van (zeer) goede kwaliteir, er is ruim
voldoende bodemvocht beschi]<baar voor een juiste vochtvoorziening van de meeste ,houtsoorten en de omvang, koncentratie
en eigendomstoestand van de boskompleksen maken een rarionele bedrijfsvoering mogelijk.
Tenslotte vormen de bossen in Flevoland een goed milieu voor

rX/ieringermeer:

de íauna. Dankzij de voedselrijkdom, de dichte dekking en de
bctrekkelijke rust is de wildstand voor Nederlandse begrippen

afgesloten om het omringende gebied te beschermen regen overstromingen; de aanleg van de polders was mede bedoeld om het
gebied rond het lJsselmeer te beveiligen. Het hoofddoel van de

aanleg van de IJsselmeerpolders was echrer her verkrijgen van
een grote oppervlakte goede kultuurgrond. Aanvankelijk was de
iandbouw dan ook de veruit belangrijkste bestemming van her
drooggelegde lJsselmeergebied.
Door de sterke bevolkingsgroei, de toename van de welvaarr en
de steeds gunstiger ligging van de polders ten opzichte van de

dichtbevolkte Randstad-Holland nam het grondgebruik voor

droog 1930

N oorcloostpolcler:

droog I)42

O. Fleuolancl:

droog 1958

Z. Fleuolantl:

droog 1!68

Nog
staan

kultuurgond
87 o/o
bos/natuurterrein
3 o/o
sted. gebied f infrastruktuur I0 o,/,
kultuurgrond
87 %
bos/natuurterein
5%
sted. gebied f infrastruktuur 8 %
kultuurgrond
75 %
bos/natuurterrein
IL o/a
sted. gebied f infrastruktuur L4 %
kultuurgrond
50 %
bos/natuurterrein
25 %
sted. gebied f infrastruktuur 25 %

steeds is de landbouw de belangrijkste pijier van het bein de IJsselmeerpolders. Op de naar NTest-Europese maat-

staven ideale bedrijven - prima grond, goede verkaveling, gemiddelde bedrijfsgrootte rond 40 ha, sterk gemechaniseerd worden topopbrengsten gehaald en is een rarionele bedrijfsvoering mogelijk.

De funktie van het bos in Flevolanrl
De bossen, beplantingen en naruurcerreinen in Flevoland bestaan uit vele grotere en kleinere objekten. Zij liggen verspreid
over het gehele gebied met koncenrraties langs de randmeren
en rondom de woonkernen. Het bos dienr zo snel mogeiijk een
aantal funkties te vervulien:
In de vlakke polder is het bos in al zijn verschillende verschijningsvormen het,belangrijkste landschapsbepalende elemenr.
Het verfraait het landschap en het verkleint de dimensies van
het onafzienbare kultuurland. Het geleidt het verkeer en biedr
bewoners, rekreanten en weggebruikers beschutting tegen de
vrijwel altijd aanwezige polderwind. Sinds het midden der zestiger jaren is het belang van de rekrearieve funktie van her bos
in Nederland enorm toegenomen. De toen reeds bestaande bossen in Oostelijk Flevoland werden omstreeks die tijd heringericht voor rekreatief gebruik.
Voor de nadien aangelegde bossen was de rekreatie tot voor kort
de belangrijkste doelstelling en vaak het enige morief om op de

urizonderlijk hoog.

)-jarige (recellt opgernoeide) 'Oxfortl' m.et op de uoorgrond. 'Groot
HoeÍblatl.'.
Door d.e goede aoed.ingrrocstdnd, aat tle bod.em ontstdat een dicbte ondarbegroeiing u'at eeil. goed biotoop .t,oor d.e lat.na uormt.
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De funktie van populier en wilg in Flevoland
Flevoland wordt gekenmerkt door een zeer snelle ontwikkeling.
\Tandelend door dorp of bos kan men zich nauwelijks realiseren
dat het gebied nog maar 20 jaar droog ligt. In zo'n dynamisch
gebied is het belangrijk, dat het bos zijn veelzijdige funktie zo
spoedig mogelijk vervult. De eerste voorwaarde hiervoor is, dat
het bos horizontaal en vertikaal snel gestalte krijgt. De afzonderlijke boskompleksen worden in korte tijd aangelegd (per
kompleks van 800-1000 ha gemiddeld binnen víjf jaar) en zij
moeten in slechts weinig meer tijd als bos herkenbaar en bruikbaar zijn. Hiermee wordt duidelijk dat het bos voor een belangrijk deel uit snelgroeiende pionierhoutsoorten moet bestaan.
Populier en wilg met hun buitengewoon gunstige groeieigenschappen en uitgesproken .pionierkarakter vormen dan ook bijna
de helft van het bos in Flevoland. Beide houtsoorten worden
beschouwd als tijdelijk bos, een pioniergeneratie, die door houtsoorten met een meer blijvend karakter wordt opgevolgd.
Voor de eerste geneÍatie bos in Fievoland zijn beide houtsoorten
buitengewoon geschikt gebleken. Op vrijwel alle beschikbare
bosgronden in de beide polders vertooen zij een zeer snelle
jeugdgroei. Binnen 5 jaar kttjgt het jonge bos door zijn populieren en wilgen al duidelijk gestalte en reeds I0 jaar na de bosaanleg kan het eerste hout worden geoogst. De aanleg is relatief
goedkoop en de teelt is eenvoudig en arbeidsekstensief, hetgeen
bij de grote jaarlijkse oppervlakte bosaanleg en bosverzorging
in Flevoland niet te onderschatten pluspunten zijn. De korte
omloop biedt de mogelijkheid om reeds 20 jaar na aanleg een
begin te maken met een leeftijdskiassenopbouw. Hoewel zij binnen enkele jaren worden aangelegd is in elk boskompleks door
her hoge aandeel popuiier en wilg een leeftijdiklassenverdeling
als he1 ware ingebouwd.

Van de oppervlakte populier en wilg vak 30 7o in de leeftijdsklasse 0-10 jaar en 707o ln de leeftijdsklasse 1O-20 jaar. Bij
een leeftijdsklassenverdeling in perioden van 5 jaar, die beter
past bij de korte omloop van deze houtsootten, is de leeftijds-

Ervaringen met ile teelt van populier en wilg
in Oostelijk Flevoland

(dunning en snoei) is geen onderscheid per omloop; lang voor
her 25e groeljaar zrjn alle noodzakelijke verzorgingsmaatregelen
uitgevoerd.
De eindopstand heeft na het 17e iaar (laatste dunning en snoei)
slechts rwee taken: Groeien en gezond blijven.

Algemeen
Deze teeltervaringen blijven beperkt tot het beheersgebied van
het Staatsbosbcheer. Dit, in de oost-helft van de polder gelegen,
gebied omvat ruim 3000 ha, waarvan ca. 2300 ha bos en 700 ha
overige terreinen. De verschillende boskompleksen zijn 5 tot 20
jaar oud. Over het gdhele beheersgebied is de'bossamenstelling
als volgt:

-

1040 ha populier en wilg (45 %)
660 ha overig loofhout (29 %)
(26 %)
600 ha naaldhout

Het aixlepen

un 16-jarige'Robaods' bi;j d,e tweed.e

d.unning.

De omaang, honcen rarie em eigend,onzstoestand, ldn de bossen in de Fletopolders geaen enige boop op een min of meer rendabele ehsploitatie.

klassenverdeling als volgt:

0- 5 jaar

jaar
- I0-I5 jaar
- 15-20 jaar
5-70

ha
ha
ha
4I9 ha
83

227
308

I

o/o

22 %

30%
40 %

Het merendeel van de popuiieren- en wilgenopstanden bestaan

uit één kloon per opstand; na 1964 werd in toenemeode mate
overgegaan op klonenmenging binnen de opstand ter wille van
een betere risikospreiding. Bij herbebossingen van populier met
populier werd vrijwel uitsluircnd klonenmenging toegep-ast.
Het huidige klonenbestand bestaat uit:
55 %
- 'Robusta'en 'Heidemij'
'Flevo'
'Dorskamp'
en
5%
'Keppels Glorie' en overige Aigeirosklonen I0 %
- 'Gelrica',
- 'Geneva', 'Oxford', 'Androscoggin', 'Rochester' l, %
15 %
- klonenmengingen

De wilgeklonen bestaan uitsluitend uit de kloon 'Liempde'.
Doel uan d'e teeb

Het bedrijfsdoel van de populieren-wilgenopstanden is de teelt
van middelzw^at tot zliraat zaag;hout met een omloop van2545
jaar.
De omloop is verdeeld in perioden van 5 jaar. Voor het gehele

bedrijf (1037 ha populier en wilg) wotdt gestreefd naar een
regelmatige verdeling van de te kappen oppervlakte per omloopperiode. De keuze van de omloop per opstand wordt bepaald door de onrwikkeling daarvan. In de opstandsbehandeling

Eruailngen me, d,e ïeelt
In de 20 jaar, waarin in het oostelijk deel van Oostelijk Flevoland populieren en wilgen zijn geteeld, werden in het kort onderstaande ervaringen op,gedaan. Nadrukkelijk wordt vermeld,
dat deze ervaringen alleen geldig zijn voor het oostelijk gebied
en, gezien de grote bodemverschillen tussen het bos in oost- en
westhelft van de polder, niet gelden voor geheel Flevoland.
Nochtans zijn het voor hen, die andere beheersgebieden bezoeken voor de populieren- en wilgenteelt wetenswaardige feiten.
Zlj worden hieronder kort opgesomd en daarna per pr.rnt nader
uitgewerkt.

1 Populier en wilg zíjn zeer gesahikt als pionierhoutsoorten.
In tegenstelling tot alle andere gebruikte houtsoorten vertonen
zij direkt na de aanleg op nieuwe bosgrond een goede jeugdgroei. Dit wordt gevolgd door een regeknatige ontwikkeling in
de eerste twee decennia van de omloop, voor zover de verschillende klonen niet door ziekten of aantastingen in hun ontwikkeling worden belemmerd.
Het pionierkarakter van populier en wilg kan in Flevoland goed
worden beoordeeld. Het bos wordt op maagdelijke grond, na
slechts enkele jaren landbouwvoorbouw, op een volkomen onbeschutte plaats aangelegd. Populier, wilg en els vertonen in het
algemeen direkt na de aanleg een goede groei, terwijl alle andere loofhoutsoorten en het naaldhout pas na 2 tot 5 jaren goed
aan de groei gaan.
Een ander voorbeeld van het pionierkarakter is het feit, dat op
alle gronden de bodemvorming onder populier en wilg snel op
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gang komt. Voorts ontstaat op uitgesproken natte gronden onder populier en wilg met els in zeer korte tijd een goede natuurlijke waterhuishouding, die onderhoud aan de detailontwatering
overbodig maakt. Hoewel de groeiprestaties van populier en

wilg in dit vochtige beheersgebied wat tegenvallen, is de groei
en opstandsonrwikkeling in het algemeen ook na de jeugdftse
zeer regelmatig.

geliiking de dunningsopbrengsren van 'Robusta' en 'Heidemij'
op verschillende gronden.
Leeftijd 12

jr. LeefttjdlT jr.

- lichtezandgrond 13 Tolutum 33 mB per ha 47 ms perha
- middel zandgrond 3-5 Vo lutum 37 rrrs per ha 59 m8 per ha
- bestezandgrond 5-SVolutum 55 ma per ha 72 m3 petha
- zavelgrond 8-25 Vo lutum 42msperha nog onbekend
4 Alle populieren en wilgen, zowel binnen als b'r.riten het bos,
hellen enigermate in oostelijke richting ten gevolge van de heersende westenwind. De stamvorm is ekscentrisch en de teelt van
fineerhout is derhalve onmogelijk.
De invloed van de vrijwel permanent aanwezige winddruk is
aan de stand van de bomen merkbaar. Alle populieren en wilgen in bosverband en in beplantingen buiten het bos hellen
enigermate in oostelijke richting; bij de meeste klonen nauwe-

lijks zichóaar,' ij 'Dorskamp' en 'Flevo' overduidelijk.
Naarmate de opstand ouder wordt treedt bij alle klonen een
duidelijk eksentrische stamvor,rn op; het verschil

in

diameter

overkruis gemeten op borsthoogte bedraagt bij bomen van 15
jaar en ouder 2 tot 3 cm.
De zware stormen van 1972, 1913 en L976, die aan het Nederlandse bos grote schade toebrachten, hebben ook dit beheersge5ied niet onberoerd gelaten. De schade aan populier en wilg
viel erg mee; in het gehele beheersgebied werd niet meer dan
rond 400 mB gestreken, merendeels nog van opstanden, die voor
spoedige herbebossing in aanmerking kwamen.

Het tuirrijden aan het soriiment na eefire àunnfu.g

2 Populier en wilg zijn uitgesproken lichthoutsoorten. De aanwas per individuele boom is voor een belangrijk deel afhankelijk van de standruimte. Tijdig en sterk dunnen is van groot
belang voor een blijvende goede groei.

De uitgesproken lichtbehoefte van populier kan met het volgende voorbeeid worden aangetoond. Van de klonen 'Robusta'

en 'Heidemij' is op vergelijkbare gronden de inhoud van de gemiddelde boom:

Leeftijd 12

jaar

Leeftijd 17

jaar

plant-

inhoud

plant-

afstand

per boom

afstand per boom

4x4m
5x5m

0,142 ms

4x 8m 0,4L7mg

0,172 m:t

5

x

10

m

inhoud

0,518 mg

Leeftijd

plant-

l)

jaar

inhoud

afstand per boom
8x 8m 0,543m3
10 x 10 m 0,572 m:t

De inhoud van de randbomen is gemiddeld 15 7a hoger dan die
van de bomen in de opstand.

3

Popuiier en wiig zijn, mits aan bepaalde minima wordt voldaan, tamelijk bodemvaag. Van aile loofhoutsoorten is het groeiverschil ftlssen opstanden van dezelfde houtsoort op zand of op
zavel/kleí het kleinst bij populier en wilg.

Mits voldoende bodemvochr en een minimum van 3 %o luatm
in de doorwortelde zone aanwezig is, groeien populier en wilg
ook op de lichte zandgronden goed. De groeiverschillen van
populier en wilg zijn op de verschillende bodemrypen binnen
de grondsoort zand aanzienlijk groter, dan die tussen zand en
zavel/klei. De topopbrengsten worden zowel bij de eerste als bij
de rweede dunning op de beste zandgronden behaald. Ter ver-

5 Een der grote voordelen van de populieren- en wilgenteelt,
namelijk de vegetatieve verrneerdering, is tevens een der grote
nadelen geb,leken. De voordelen van klonale teelt zijn uiteraard
duidelijk: Een opstand, bestaande uit een kloon levert een homogeen produkt, kan in een relatief wijd velband worden geplant zonder de selektiemogelijkheden onaanvaardbaar te beperken en maakt een min of meer schematische verzorging in de
praktijk uitvoerbaar. De opstandsonrwikkeling is, afgezien van
katastrofale invloeden van buitenaf, redelijk voorspelbaar (van
belang voor de bedrijfsvoering en met name voor de planning
hiervan). De selektie op groeieigenschappen en ziekteresistentie
kan, gezien de genetische uniformiteit, met een redelijke mate
van zekerheid al bij de klonenkeuze worden bepaald.
Het is mede aan de mogelijkheid vao vegetatieve vermeerdering
te danken, dat de veredeling van populier en wilg in Nederland
en Beigië tot sprekende resultaten heeft geieid. In Nederland
hebben Koster en Van der Meiden, gesteund door pionierarbeid
van Houtzagers, baanbrekend en internationaal belangrijk werk
verricht voor de veredeling van populier en wilg.
In dit beheersgebied is gebleken, dat de ziekteresistentie, resp.
ziektegevoeligheid van de verschillende klonen de meest bepalende faktor is voor het al dan niet welslagen van de teelt.
In het midden van de zestiger jaren werden de toen 5 tot 10
jaar oude opstanden getroffen door Marssonina en roest. 'Marilandica','Serotina', 'Serotina eÍecta' en in mindere mate 'Gelrica'
en 'Kep,pels Glorie' bleken zo gevoelig te zijn voor deze ziekten, dat een voortgang van de teelt onmogelijk was en veruit de
meeste opstanden van deze klonen vroegtijdig moesten worden
geveld.

Hoezeer de ontwikkeling van deze klonen is beïnvloed door de
bladziekten blijkt uit het feit, dat de gemiddelde houtmassa per
ha van deze ,,noodslachtingen" lager was dan de gemiddelde
dunningsmassa (dus van de helft van het stamtal bij eindkap)
van de overige klonen op dezelfde leeftijd.
Het verschii in gevoeligheid voor insektenplagen is een ander
voorbeeld, zoals de mate, waarin de verschillende kionen aangetast worden door de rups van de sadjnvlinder. Alle Aigeiros-
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klonen werden Íond het I2e groeíjaar in meerdere of mindere
mate aangetast door dit insekt. De zwarte balsems en de balsemklonen zijn niet of nauwelijks gevoelig voor deze aantasting. In
juni 1969 toen in het Reve-Abibertbos om verschillende redenen
het insekt niet werd bestreden stonden de zwarte balsems als
groene eilanden in de zee van kaalgevreten Aigeirosklonen.

6

De plantsoenkwaliteit en de aard van het plantmateriaal zijn
zeer belangrijke faktoren voor de aanslag en ontwikkeling van
de opstand. Ook ij gebruik van goed plantsoen en ondanks inboeten blijkt van het oorspronkelijk geplante aaqtal bomen vóór
de eerste dunning gemiddeld 8-I0 % door natuurlijke oorzaken
te zijn verdwenen.
Afgezien van de eigenschappen van de kloon zijn de aard en de
kwaliteit van het plantsoen van glote betekenis voor het welslagen van de opstand. Populier en wilg kunnen zowel als beworteld stek als onbeworteld langstek of poot worden geplant.
Het wortelstelsel van de jonge ,boom wordr na het planten merendeels opnieuw gevormd uit adventiefknoppen, bij voorkeur
in het physisch beste worteimilieu, de bovenste 20 cm.In theorie
moet langstek dus dezelfde resultaten opleveren als beworteld
stek. Bij aankoop, vervoer en planten is het bovendien aanzienlijk goedkoper. In de enkeie opstanden, waar afwisselend be-

worteld stek- en langstekrijen zijn geplant, blijven de laatste
duideiijk achter in groei. Het uiwalpercentage is bovendien beduidend hoger in de langstekrijen dan in de rijen met beworteld

9 De dunningsopbrengst
- het bodemtype;
- de kloon;
- het plantverband.

per ha hangt af van:

Veruit de meeste populieren- en wilgenopstanden in dit beheersgebied zijn in een dicht planwerband van 4 x 4 m,5 x 5 m of
5 x 6 m / 6 x 6 m geplant. Dunning is derhalve noodzakelijk.
De eerste dunning vindt plaats rond het 72e gtoeijaar, de tweede rond het 17e groeijaar. De eerder genoemde faktoren, die
van invloed zijn op de dunningsopbrengst, worden met enkele
cijfers verduidelijkt.

Voor wat betreft de invloed van het bodemtype wordt verwezen
naar het voorbeeld onder 3.

De groeiverschillen per kloon komen niet alleen in de dunningsmassa per ha, doó ook in het tijdstip van dunning tot
uitdrukking. Van opstanden, geplant op 4 x 4 m was de gemiddelde dunningsopbrengst per ha:

-'Robusta' en'Heidemij'
-'Geneva','Oxford','Androscoggin'

-

Dorskamp'en 'Flevo'
'Gelrica'

wilg

leeftijd 12
leeftijd 17
leeftijd 10
leeftijd 15
leeftijd 11
leeftijd 12
leeftijd 13

jr. 37 mg
jr. 56 ms
jr. 4I mg
jr. 70 mB
jr. 46 6t
jr. 28 m8
jr. 40 6a

De invloed van het plantverband komt tot uitdrukking in

plantsoen.

de

Bij

herbebossing bleek, dat het welslagen van de jonge populierenopstand vooÍ een groot deel afhangt van de herkomst en
de kwaliteit van het plantmateriaal. De vroege herbebossingen,

volgende cijfers, die betrekking hebben op de klonen 'Robusta',
'Heidemij'en 'Geneva', waarbij het dunningstijdstip en de groeiplaats per kloon tussen de twee planwerbanden geheel vergelijk-

uitgevoerd met kwaliteitsplantsoen, dat in de polder werd geteeld, zijn bijna alle geslaagd. De latere herbebossingen, gevoerd

baat zljn.
- plantverband 4.x 4 m:

met van elders aangekocht plantsoen, ook al zag dit er op het
oog goed uit, bleken veel moeilijker en slechts na herhaald inboeten aan de gang te krijgen.

7

eerste

Op de lichtere gronden is het gebruik van els als vulhout

van grote betekenis voor een goede jeugdgroei.
In populier en wilg op zand werd els als vulhout gebruikt.
\Vaar dit niet gebeurde bleef de jeugdgroei sterk achter bij de
wel met els doorgeplante opstandsgedeelten. Bij herbebossingen
in een vroeg stadium is de els nog voldoende vitaal om voor de
tweede generatie als vulhout te dienen. Het aanslagpetcentage

en de jeugdgroei zljn hier aanzienlijk beter, dan op plaatsen,
waar hergroei van de els te wensen over laat.

8 Verjonging van populier met populier wordt snel moeilijker,
naarmate de te verjongen opstand ouder is.
Verjonging van populier met populier is niet alleen in Oostelijk
Flevoland, doch ook elders

in Nederland moeilijk

eerste dunning

gebleken.
de

Met uitzondering van de zeer vroege herbebossingen is

jeugdgroei van de rweede generatie traag en het uitvalpercentage opvallend veel hoger dan'bij de eerste generarie. In dit bedit deels terug te voeren op de hiervoor beschreven hoedanigheid van het plantmareriaal en de mare, waarin de
els terugkomt. De verstoring van de natuudijke warerhuishouheersgebied is

ding, het optreden van een zware onkruidmat en zÊer waar
schijnlijk de snelle afbnak van de pas gwormde humus in de
t"ovenste lagen (hèr wortelmilieu voor de tweede generatie) zijn
mede-oorzaken van de zoveel minder goede jeugdgroei. Het is
overigens opmerkelijk, dar de uitgesproken pioniefhoutsoorten
populier, wilg en berk ;bij herbebossingen in het algemeen veel
moeilijker van de grond te krijgen zijn, dan de overige hiervoor
gebruikte loof- en naaldhoutsoorten.
Teneinde de teeltrisiko's te verkleinen werd bij de herbebossingen steeds klonenmenging roegepast.

36

m3, tweede dunning 57 ma per ha

dunning29

m3, tweede dunning 48 mB per ha

-planwerband5x5m:

10

De gemiddelde jaadijkse aaflwas hangt sterk af van de
Zij kulmineert russen 15-20 gtoeijaren, daalt nadien

Ieeftijd.

enigszins en blijft naar verwachting (d.w.z. gerelateerd aan de
opbrengsttabel) konstant bij de verschillende ornlooptijden.
De gemiddelde jaariijkse aanwas van populier en wilg is in dit
beheersgebied lager dan algemeen werd verwacht. In de meesre
opbrengstberekeningen van populier en wilg wordt uitgegaan

van een groeijaaraan:was van 12-15 m3 bij een 25-30 jafige
omloop. Op grond van de thans besóikbare groeicijfers wordt
niet meer dan een gem. jaadijkse aanwas yan ca. 7-9 nf bij
populier en wilg in Oostelijk Flevoland verwacht. De verschillen tussen theorie en praktijk zijn voor een deel rerug re voeren
op een tegenvallende groei.Daanaast zijn-er echter ook duidelijk verschillen in berekening: Theoretische berekeningen gaan
uit van het geplante aantal bomen per ha, terwijl in de praktijk
niet meer dan ca. 90 %a van het oorspronkelijke stamral de eerste dunning haalt.
Voorts werkt de praktijk met werkhoutvolumes, rcrwijl bij de
meeste theoretische beschouwingen spilhoutvolumes worden iberekend. Aan dit laatste bezwaar komt de Nederlandse opbrengsttabel van populier van Faber en Tiemens tegemoet; ook
in andere opzichten is dit een voor de praktijk zeer bruikbare
opbrengsttabel. Ter vergelijking dienen de onderstaande cijfers
voor de gem. jaarlijkse aanwas werkhout voor:

-

'Robusta'

en'Heidemij'

leeftijd t2
leeftijd 17
leeftijd
10
-'Oxford','Geneva','Androscoggin'
leeftijd 15
leeftijd 11
- 'Dorskarnp'en 'Flevo'

jr. 6 m8,
jr. 9 mB
jr. 7,5 ms,
jt. 12

jr.

r-n8

8,5 mB

4i
Tot slot van het gedeelte over de teeltervaringen volgt hieronder een overzicht van de meesr gebruikte klonen mer hun in
het oostelijk deel van Oostelijk Flevoland waargenomen eigenschappen.
' Ro

Zeer bedrijfszekere klonen. Goede en zeer regelmatige groei.
Goede ('Heidemij') tot zeer goede stamvorm ('Robusta'). Smallg fastigiate kronen, weinig zware takken. Neiging tot vorken.

Gevoeiig voor satijnvlinder. Goed herstellingsvermogen na

aantasting door ziekten en plagen.

-

Geen aanwijzingen, dat de teeltrisiko's
zullen nemen.

-

Goede aanslag

bij

in de toekomst

toe

herbebossing.

'Dorckarnp' en'Fleao'
- Zeet goede groei. Slechte sramvorm en scheve stand (al in
een vroeg stadium). Brede losse kronen. Veinig zware takken.

Neiging tot vorken.
- Zeer gevoelig voor wind. Kunnen zntaar aangetast worden
door satijnvlinder. Slecht herstel na late dunning.
Geen aanwijzingen dar de ontwikkeling na 15 jaar achteruit

-

zal

bij

herbebossing. Zeer gevoelig voor glas-

(- 'Tail,if d,e Cbampagnd)
Matige groei. Zeer matige stamvorm. 'Gelrica' vormt bijna
altijd vorstscheuren. Vrij brede kronen. 'Gelrica' met zware tak'Gelrica' en'Keppels Glorie'

-

ken. Neiging tor vorken.
Zeer gevoelig voor bladziekten. Kunnen mtaat aangetast worden door satijnvlinder. Door vorstgevoeligheid van'Gelrica' in

-

de jeugd worden zware vorstlijsten gevormd, die het onderste
stamgedeelte waardeloos maken. Matig herstellingsvermogen.

Gezien matige groei en geringe bedrijfszekerheid korte om-

loop.

'Oxf ord/, 'Geneud
Goede tot zeer goede jeugdgroei. Redelijke stamvorm (aanvankelijk zeer matig, wordt steeds beter, naarmate de bomen
ouder worden). \7el duidelijk ekscentrische stammen.
- Sterke neiging tot vorken.
- I7einig gevoelig voor ziekten en plagen.

-

- Bij 'Oxford' geen aanwijzingen, dat de onrwikkeling

na

15

jaar achteruit gaat, hoewel van de balsem- en zwarte balsem-

klonen 'Oxford' de minste groeiprestaties levert.
- Bij 'Geneva' algemeen duidelijke aanwijzingen van achteruitgaan in groei na 15 jaar - schorsbrand, taksterfte en stagnerende groei.

-

Matige aanslag

bij

herbebossing, vooral 'Geneva' heeft veel

uitval.
'

And.r

-

o s

co g

den plaatselijk begin watermerkziekte.
- Gezien ernstige aantasting van oudere wilgen op het strand

in de Noordoostpolder door water-

merkziekte weinig toekomstverwachting voor wilg. Omloop niet
meer dan 20-25 jaar

Houtafzet en houtoogst

In de oudste bossen van Oostelijk Flevoland wordt vanaf 1970
(12 jaar na de eerste aanleg) regelmatig rond 4900 mB hout
geoogst uit de populieren- en wilgenopstanden. In de periode
1970 tot 1974 betrof dit uitsluitend hout uit eerste dunningen
(diameterklasse: 19-23), dat als 2 m papierhoutsortiment werd
afgezet. De vraag naar papierhout van populier en wilg was in
die jaren gering en de prijs dienovereenkomstig laag, gemiddeld
J 2,50 per ms op stam.
In 1974 trok de gehele Europese rondhoutmarkt en vooral de
papierhoutmarkt sterk aan en de prijs op stam steeg tot het
tienvoudige, nl. f 25,- per m3 op stam.
Sindsdien steeg de prijs op stam jaarlijks met gemiddeld Í 2,50

per m3.

gaan.

- Redelijke aanslag
vlinder.

-

Smal fastigiate kronen. Zware takken. Neiging tot vorken.

Tot 20 jaar weinig gevoelig voor ziekten; in oudere opstan-

langs het Veluwemeer en

bus la' en.' H ei.d.emij'

-

-

ghl,'

Ro ch

es ley'

Zeer goede jeugdgroei. Goede stamvorm, ronde, volhoutige

onderste stamgedeelten. Brede kronen met bijna horizontale takstand. In de jeugd zware takken. Neiging tot vorken.
- Opvallend regelmatige groei, waardoot zeer homogene opstanden.

NTeinig gevoelig
-'Rochester'

voor ziekten en plagen. Op zware grond bij
kans op wortelrot en qindworp.

-

Geen aanwijzing dat de ontwikkeling na 15 jaar achteruit

-

Moeilijk goed Dlantsoen van

gaat.

Matige aanslag bij herbebossing.
deze klonen te krijgen.

I{tilg ( eigen selekties)
Goede jeugdgroei en tot 20 jaar regelmatige ontwikkeling.
Matige tot slechte stamvorm; veel sabelvoeten, sterk ekscen-

-

trische stammen.

l9l4/i975 kwam ook hout vrij uit tweede dunningen
met een gemiddelde d.kI. 27-3I. Dit hout werd niet meer uitsluitend als papierhout afgezct; een deel van de onderste stamgedeelten, in lengten van 2,40 m tot een top van 18 cm @,
vond zijn weg naar industriezagerijen, waar kist- en pallethout
uit de stamstukken werd gezaagd. De prijs voor dit industriezaaghout ligt gemiddeld rond 8 /o hoger dan dat voor papierhout. Tot ca. 1980 heeft het hout uit onze opstanden nog te
geringe afmetingen om het als middelzwaar tot zsraar zaaghout
af te zetten, v/aarvoor thans 80-100 /o hogere prijzen dan voor
industriehout worden betaald. Voor de toekomst ligt hier echter
voor ons goed gesnoeide hout een aantrekkelijke markt en de
teelt wordt dan ook gericht op het verkrijgen van middelzwaar
tot 6raat zaaghout.
Yanaf

De ruim 1000 ha oopulier en wilg in dit beheersgebied leveren
in het decennium 1970-1980 gemiddeld rcnd 4400 m3 per jaar
aan dunningshout (d.kl. T9-23 en d.kl. 27-31) en gemiddeld
rond 500 mB per jaar uit (voortijdige) vellingen (d.kl.19--23).
Voor de periode 1980 tot 2015 wo:dt een gemiddelde jaarlijkse
oogstverwachting geraamd op 4500 m3, waarvan 45 /o zaaghout (d.kl. 35-55) en 55 7o industriehout (d.kl. 19-35). De
gemiddelde opbrengst per ha van alle klonen en plantverbanden
wordt geraamd op 200 m3 bij een gemiddeld 35-jaÁge omloop.
De Fleaopold.ers leaeren een niet onaanzienlijk d.eel aan
prcd*htie.

d.e

papierboat-
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De houtoogstmethodiek is afhankelijk van de zvíaaÍte van het
hout. In eerste dunningen en voortiidige vellingen (d.kl. L9-23)
wordt het hout geveld, gesnoeid, in 2 m sortiment gekort en
gestapeld bij de stob (motorzaagarbeid) en vervolgens uitgereden en langs de berijdbare weg hoog opgestapeld met behulp
van een forwarder.
In tweede dunningen (d.kl. 27-3I) is het hout te zlvaat om mer
de hand bij de stob te worden gestapeld. Na vellen en snoeien
wordt het hout als langhout uit de opstand gesleept naar de
berijdbare bosweg en aldaar gekort, waarbij alleen het 2 m sortiment met de hand op kleine stapels wordt gezer. In dit geval
is aanzienlijk meer bergruimte nodig en kost het laden van de
vrachtauto meer tijd, dan bij de sortimentenmethode, maar de
physieke inspanning van de motorzaagbedieningsman blijft aanvaardbaar. De oogstkosten van de methode: Vellen, snoeien
langhout en korten op de bosweg zljn zoveel lager dan de sortimentenmethode voor hetzelfde hout, dat de meerkosten van
het laden en het opknappen van het bospad worden gekompenseerd. Aangezien het hout naar de fabriek wordt vervoerd met

Verzekering van bossen tegen brandschade

aan waarde ingeboet.
Bovendien zijn de kosren, verbonden aan het opruimen van het
getroffen gebied en de - wettelijk verplichte - herinplant, hoog
en zal het daatna nog tientallen jaren duren voor de opstand
weer zijn oorspronkelijke waarde heeft bereikt
Het sluiten van een bosbrandverzekering voor ons bosbezit is
dan ook allerminst een luxe. De toenemende rekreatie-druk
- steeds meer publiek trekt de bossen in - doet de kans op
branden toenemen.
Toch zijn er nog een aanzienlijk aantal boseigenaren, die géén

brandverzekering hebben afgesloten. Om hen te informeren
worden hier de mogelijkheden vermeld:
- De Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering te's-Hertogenbosch (O.G.B.)
(Loonsebaan 129, Vught, tel. 073-56301I)
De Ondeilinge Bossenverzekering Maatschappij te Arnhem

(o.B.v.)

(Lovinklaan 1, Arnhem, tel. 085-433125)

Het ledenbestand van de O.G.B. wordt gevormd door

gemeen-

ten en andere publiekrechtelijke lichamen, rechtspersoonlijkheid
bezittende verenigingen en stichtingen van algemeen nut. Haar
werkterrein bevindt zich voornamelijk in het zuiden van het
land.

De O.B.V. staat ,,open" voor iedere boseigenaar. Haar werkterrein bestrijkt het hele land, terwijl zij haat aktiviteiten ook
op het buitenland (België en Noord-Frankrijk) richt. Het verzekerde areaal van de O.B.V. beslaat een oppervlakre van

ca.

50.000 ha.

1)

Gedeeltelijk overgenomen
maart 1977, m. 2.

uit

steld.

In 1977

werden proeven genomen met enige kleinere snoei-

machines, waarbij bleek, dat zij de kleinste diameters (15-19
cm) goed, doch de zwaardere diameters (23 cm en op) niet of

nauwelijks kunnen verwerken. Voor een vol-gemechaniseerde
oogst zullen derhalve zwaardere en dus aanzienlijk duurdere
machines nodig zijn.

1)

De droogte van 1976 heeft zijn weerslag gevonden in een groot
aantal bosbranden. Enkele duizenden hektares bos gingen in
vlammen op.
Behalve de milieu-aspekten van het vedies van een omvangrijk
deel van het voor Nederland toch al schaarse naruurgebied, hebben dergelijke branden voor de betreffende eigena(a)r(en) zeer
zware Íinanciële konsekwenties: het eigendom heeft zeer sterk

-

vrachtwagenkombinaties met een beladen gewicht van 40 ton
worden hoge eisen gesteld aan de konditie van de wegen wa?r
het hout wordt gestapeld, resp. gekort.
Het hout wordt gewogen, waardoor het dure meten kan vervallen en een zeer nauwkeurige massabepaling mogelijk is. De
prijsafspraken, zowel voor het hout als voor de oogstkosten geschiedt dan ook op basis van het gewicht (per ton). Het merken
en vorken van de opstand voor de oogst, waarbij van elke te
vellen stam de d.kl. wordt bepaald, biedt een goede kontrolemogelijkheid, aangezien door honderden metingen van gevelde
bomen in verschillende diameterkiassen de inhoud per boom en
de verhouding russen gewicht en volume kan worden vastge-

Bosbouwvoorlichting,

I6e

jaargang,

De premie is slechts enkele guldens per ha en staat in geen
enkele verhouding tot de grote schadeposten waarvoor u, ingeval van bosbrand, komt te staan.
In gemakkelijk toegankelijke beplantingen kan, door het regelmarig maaien van de vegetatie, veel schade worden voorkomen.
In de demonstratiebeplanting van de Stichting Industrie-Hout
te Maastricht is een ,,net" van gemaaide ,,banen" aangelegd, die
regelmatig wordt bijgehouden. Een brand, die in L975 uitbrak,
beperkte zich daardoor tot een zeer klein deel van de beplanting (zie foto).
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Salix alba cv 'Rockanje'

I

C. Sipkes
Rockanje

b.Y. MAATSCHAPPIJ voor
LANDSCI{APSBOUW en RECREATIE
F. G. Bevort: direkteur

Heusdensebaan 125

Tel. 04242-3624

Oisterwijk

-*
Adviseren en uitvoering van:
BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

TUINBOUWARTIKELEI{
Een kleine greep uit onze Iijst:
Plaslic boommanchetten - Hang- en steeketiketten . Labels
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
Tuingereedschap - Snoeigereedschap - Grasmaaimachiner
Pulverisateurs - JiíÍypots - JiÍÍy-Seven - Plastlcpotten - Plantacryl

Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Kruiwagens
Kaslíitten en verlwaren - Bestriidingsmiddelen - enz. enz.

Op bovenstaande foto, die in 1960 werd genomen, sraar de moederboom afgebeeld van Salix alba cv 'Rockanje'. Kort nadat de
foto werd gemaakt is deze boom op l00-jarige leeftijd geveld,
in verband met gevaar voor takbreuk. Hoewel de boom volledig
op de wind stond was de kroon tamelijk goed. Deze boom was
gegroeid uit een tak, die de eigenaar in de grond had gezet om
een stapel hout bijeen te houden.

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

-

.

BUSSUM

TELEFOON 02159-43914.

De tpeciaalzaak aoor alle tuinbouuartikelen

KALENDER
Stikstofbemesting van populieren en
bestrijding van de grasvegetatie in recent aangelegde en enkele jaren oude
beplantingen moeten in deze tijd van
het jaar onze aandacht krijgen. Het
verdient verder aanbeveling populieren

in de komende maanden te snoeien
en bomen in I'onge beplantingen op

gebreksverschijnselen en op het overgroeien door bijvoorbeeld klimplanten
te kontroleren. Ook aan de bestrijding

van de populiereglasvlinder op

de

kwekerij moet worden gedacht.
Stikstof bemesting
In de eerste twee, soms drie jaren na
aanleg is het noodzakelijk jonge populieren met stikstof te bemesten om

vegetatie
alleen

in

]

op de plantspiegels. Niet
nieuwe maar ook in herbe-

plantingen zijn deze werkzaamheden
noodzakelijk; vaak gaan daarin namelijk aanslag en groei in de eerste jaren

moeizamer dan in beplantingen op
bouw- of weiland. Het gebruik van
meerjarige of zeer lange één jarige
planten met als motief dat deze boven

de vegetatie uitsteken is geen reden

om bemesting en onkruidbestrijding
na te laten. Juist óók bij deze plantsoensoorten met hun ongunstige verhouding tussen boven- en ondergronds
zijn deze onderhoudsmaat-

gedeelte

rnei

uit te voeren en wel met

100

gram kas per boom.
In één of twee jaar oude beplantingen
is een gift van 200 à 250 gram kas
per boom gewenst. Daarbij is het tijd-

stip van toediening afhankelijk van
iret bodemtype. Op lichte gronden
(bijv. humeuze zandgronden) kan deze
bemesting het beste in de tweede helft
van april oÍ begin mei en op zware
of kleigrond) in
februari of maart worden gegeven.
De meststof moet rondom de boom
op de plantspiegel (ter grootte van ca.
1 mr) worden uitgestrooid. Het te

grond (bijv. leem-

plance bomen beschikken over te weinig wortels zodat een tijdelijke, sterke

jonge bomen toch met stikstof wor-

dicht bij de voet van de boom strooien
van de meststof moet worden vermeden om schade door verbranding van
basr en bovenste wortels te voorkomen. De kans op dergelijke schade is

den bemest.

vooral groot

verhoging van de stikstofkoncentratie
vlak om de boom noodzakelijk is. Het

De

een goede groei

te krijgen. Pas ge-

regelen een vereiste. Indien een vege-

tatie aanwezig is die op een goede
stikstofhuishouding

van de

grond

duidt (bijv. brandnetels) moeten
stikstoÍbemesting

wordt in

de

de

vorm van kalkammonsalpeter (kas)
In nieuw aangelegde beplan-

effekt van deze bemesting is het
grootst indien hij wordt gekombi-

gegeven.

neerd met een besuijding van de gras-

bemesting pas

tingen verdient l.ret aanbeveling

de

in de eerste helft van

in sterk aan de wind

blootgestelde beplantingen. Door het
bewegen van de stammeties kunnen
trechtervormige gaten ontstaan waardoor de kunstmest bij de jonge wortels komt.
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0nkruitlbestrijding

Snoeien

In sterk met grassen verwilderde beplantingen is het bestrijden van de
grasvegerarie in de eerste jaren na

Het snoeien van populieren moet men
bij voorkeur in juni en de eerste helft
van juli uitvoeren. Indien het gevaar
van aantasting door de populiereglasvlinder bestaat verdient het aanbeve-

aanleg absoluut noodzakelijk. Deze
vegetatie kan men over de gehele oppervlakte, in banen langs de bomen oÍ
alleen op de plantspiegels rondom de
bomen bestrijden waarbij men de keuze heeft tussen mechanische en chemische bestrijding.

ling de bomen in augustus te

snoeien.

Bij zomersnoei overgroeien snoeiwonden beter dan bij wintersnoei. De waterlotvorming is geringer indien de
bomen in de periode ná het uitloPen
en vóór het afsluiten van de groei (ca.

Bij het mechanisch bestrijden, bijvoorbeeld door plaggen, schoffelen, kultivatefen en frezen, moet men er op
letten dat dit ondiep geschiedt om
wortelbeschadigingen te voorkomen.

Her rijdstip voor de chemische bestrijding van grassen met Gramoxone is
afhankelijk van de mate van ontwikkeling van de vegetatie. Hij geschiedt
meestal in de tweede helft van mei en
wel op basis van 3 à 5 | per ha. Het
effekt van de behandeling is beter indien de bespuiting bij een bewolkte
hemel wordt uitgevoerd. De druk
waarmee gespoten wordt mag niet
meer dan 1,5 atm. bedragen om schade aan de stammetjes te voorkomen.
Het verdient tevens aanbeveling een
spuitkop te gebruiken om te vermijden dat jonge scheuten en bladeren
met de spuitvloeistof worden geraakt;
in nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde beplantingen kan, als de vege-

tatie reeds te hoog is, anders gemakschade ontstaan. Bii sterke
hergroei van de grasvegetatie kan een
tweede bespuiting noodzakelijk zijn

kelijk

renzij de populieren

al

zeer

goed

groeien.

Chemische onkruidbestrijding moet
niet vaker dan suikt noodzakelijk is
worden uitgevoerd. Het bestrijden van
e€n'vegetaËie, die

uit lage kruidachtige

planten (andere dan grassen) bestaat,
heeft weinig zin daar deze de populier

weinig of niet bekonkurreert. Distels
en brandnetels, die de populieren in
jonge beplantingen dreigen te overgroeien, moet men rondom de bomen
afmaaien waarbij er op moet worden
gelet dat deze niet worden beschadigd.
Het is absoluut noodzakelijk klimplanten (bijv. hop en haagwinde) re verwijderen voordat deze de jonge bomen
verstikken. Loofhoutopslag of vulhout
dat de populieren dreigt te overgroeien dient men in juli en de eerste helft
van augusnrs bij de grond af te zetten.
Het gebruik van groeistoffen in jonge

eind augustus) worden gesnoeid. Dit
advies is gebaseerd op onderzoekresultaten bij Euramerikaanse populieren.
De \Testamerikaanse balsempopulie-

ren 'Blom', 'Heimburger' en 'Fritzi
Pauley' vormen ook bij zomersnoei
veel watedoten. Buitenlandse ervaringen wijzen ei op dat ter beperking
van de waterlotvorming een te stetk
opsnoeien van deze populieren moet
worden nagelaten. Zwarte balsempo-

pulieren en'Androscoggin' vormen bij
zomersnoei weinig waterlot, de snoeiwonden worden goed overgroeid. Bij
het snoeien moeten de takken vlak
aan de stam worden verwijderd waardoor wordt voorkomen dat ,,kapstokken" ontstaan. Jonge bomen worden
met een snoeischaar of -zaag, oudere
bomen met een zaag of beitel op lichte, metalen stokken opgesnoeid.

Het verdient de voorkeur om met het
opsnoeien van de bomen te beginnen
als deze op borsthoogte een omtrek
van 20 à 25 cm hebben, voordien dienen alleen dubbele toppen te worden
weggenomen. Jonge bomen moet men

nooit hoger dan tot l/4 en oudere
bomen tot l/3 van de totale boomhoogte opsnoeien met dien verstande
dat niet hoger gesnoeid wordt dan 6

à 8 meter. Bij hoger opsnoeien weegt
het resultaat (verbetering van de houtkwaliteit) niet op tegen de kosten. In
de kroon dient men zo weinig mogelijk te snoeien, alleen dubbele toppen
en een enkele zeer zvrare zijtak mogen
worden verwijderd mits niet boven de
genoemde maksimum hoogte van 6
meter. Het te hoog en zwaar in de
kroon snoeien g^ t ten koste van de
aanwas en brengt hoge kosten met
zich mee, ook de vorming van water-

loten wordt hierdoor gestimul€erd.
\Taterloten dient men zo snel moge-

lijk te verwijderen.
Her is voor de houtkwaliteit

niet
noodzakelijk om bomen, die t.z.t. aan
de vezelhoutverwerkende industrie
(papier, spaan- en vezelplaat) geleverd

opgesnoeid, hetgeen in één keer kan
ge*chieder:. Indien u bomen op een

kleine plantafstand geplant hebt (4 x

4 m, 4 x 5 m) en van plan bent na
dunning de resterende bomen te laten
doorgroeien kan men overwegen alleen deze overblijvende bomen periodiek en de te dunnen bomen niet of
éénmaal op te snoeien. Dit verlaagt de
totale snoeikosten aanzienlijk.

Gebreksverschijnselen
Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen kan er toe leiden dat, vooral in de
zomermaanden, de bladeren gebreksverschijnselen gaan vertonen; dit kan
gepaard gaan met groeivermindering.
Het is daarom gewenst om in deze
maanden op bladkleur, bladgrootte en
bladbezetting in jonge beplantingen
te letten. De bomen moeten goed in
blad staan, de bladeren niet te licht
(geliggroen) van kleur en niet te klein
zijn. Plotselinge vergeling van de bladeren kan echter ook ontstaan door
muizenschade waarbij de bast van de
stam vlak boven of net in de grond is
afgevreten of het overgrote deel van
de wortels is doorgeknaagd. Indien
men vroegtijdig stikstofgebrek signaleert kan men door de bomen in juni
of begin juli nog met 100 of 200
gram kalkammonsalpeter te bemesten
de groei stimuleren. Het verdient echter ook in dergelijke gevallen aanbeveling de grasvegetatie rond de bomen

te besrijden. Indien de gebreksverschijnselen later in de zomer worden
gekonstateerd dan moet

in het vol-

gende voorjaar worden bemest. Bij

twijfel aan de oorzaak van de gebreksverschijnselen of aan de noodzaak of
aard van de bemesting moet men een
deskundige

van het

Staatsbosbeheer

raadplegen.

De bestrijiling van glasvlinder op de

kwekerij

De in de laatste jaren

toegenomen
aantasting van populieren door de populiereglasvlinder, waarvan de oorsprong veelal moet worden gezocht op

de kwekerijen bevestigt de noodzaak
dat dit insekt daar moet worden be-

streden. Bij de veldkeuring en de
waarmerking van het plantsoen zal
eveneens van een scherp toezicht door
de NAKB sprake moeten zijn wil men
de verdere verspreiding tegengaan.

Voor de wijze van bestrijding van dit
insekr worden de kwekers van populiereplantsoen verweze[ naar het bestrijdingsadvies dat de NAKB hen in

beplantingen (zoals 2-4-5 T ester)
voor het besuijden van bijvoorbeeld

zullen worden, te snoeien. Indien echter het onderste deel van deze bomen

looÍhoutopslag, moet ten zeerste worden afgeraden.

geschikt zou zijn als dun zaaghout,

der is ook gepubliceerd op pag. 45
van het meinummer van ,,Populier"

moet wèl tot 2 à 3 m hoogte worden

HTTK

mer 1977 heeft gezonden. Een en an-

1977,

Verwerking van vezelhout
voor populier en wilg:

*

aÍmetingen

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

bewerking

glad gesnoeid, ongeschild

kwaliteit

gezond, vers, kromming max. 10 cm op 200 cm

1 m lang hout wordt toegestaan

aanbiedingen aan:

foreco internationale houthandel
Arnhem - Schaarsbergen, Koningsweg 35-c

Korrespondentie-adres: 6800 AE Arnhem, postbus 230
Tel. 085 - 454431, telex: 45960

of aan
A. Zantinge, Zelhem, tel. 08342 - 1769
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe pe ulieren
an old name, between new pgplgrs

un ancien nom. entre nouveaux peup]jgg!
ein alter name, zwischen neue pgp-peln
Witte abeel
(P. albal

'Raket'

'Nivea'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(P. canescens)
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Schleswig'
'Enniger'
'Honthorpa'
'Schijndel'
'Limbricht
Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpal

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

IT

hoomkweke rll
Schoorstraat2l . Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'4214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier
'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rap'
'Rochester'

u

udenhout b.v.
dL

